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Časopis farnosti sv. Michala Archanjela v Závode

áto otázka nám hovorí o mene patróna nášho kostola a farnosti.
Meno sv. Michala archanjela v preklade znamená: "Kto ako Boh?",
čiže: "Kto je najmocnejší, najväčší, najúžasnejší? Kto je viac ako
Boh?". Toto meno dostal podľa svojej funkcie, poslania. Sv. Michal archanjel
je jeden z popredných anjelských kniežat. Stojí po pravici Boha a podľa
židovskej tradície robí zápisy do nebeských kníh a prijíma rozkazy pre
nižšie postavených anjelov. Jeho úlohou je byť prostredníkom modlitieb
ľudí. Tiež je vodcom a ochrancom božieho ľudu v boji s duchovnými
nepriateľmi. V Zjavení sv. Jána apoštola porazil v boji starého hada, draka,
ktorým je diabol a satan. Sv. Michal je ten, kto koná v Božej moci.
No napriek tomu, že máme takého mocného patróna, stretáme sa aj s
protikladným konaním:
Začalo sa to hneď, ako som šťastnú správu o mojom tehotenstve oznámila
najbližšej rodine (asi v 6. týždni). "Mala si ešte počkať, aby ti neodišlo!“
S týmto výrokom ma prekvapila manželova babka. Akoby čas oznámenia tej
šťastnej novinky rozhodoval o tom, či žena potratí alebo donosí svoje dieťa.
Babička je pravidelnou návštevníčkou tunajšieho kostolíka , preto
som bola o to viac prekvapená. Neskôr, s pribúdajúcimi babkinými
bludmi, som sa už prestala nad tým vôbec zamýšľať.
Asi v 5. mesiaci tehotenstva mi zomrela moja milovaná babička. Nejaké
váhanie nad mojou účasťou na pohrebe bolo vylúčené, nemohla by som to
urobiť, neodprevadiť ju na jej poslednej ceste a nerozlúčiť sa... "To by si
nemala, niečo sa ti stane, tehotné nemajú chodiť na pohreby!“ Ďalšie
varovania sa na mňa valili už aj zo strany kolegýň - "Nieže sa na ňu (nebohú)
budeš pozerať, narodí sa ti bledé bábenko!“ Som veriaca, preto takéto
obavy nemám, dôverujem Pánu Bohu.
Ďalšiu búrku v tejto poverčivej rodinke vyvolalo moje rozhodnutie kúpiť
kočík ešte pred pôrodom - podľa babky, svokry a všetkých ich kamošiek som
tým privolávala nešťastie na mňa i dieťa. Kočík sa má kupovať až po
narodení dieťaťa, ešte najlepšie po šestonedelí. Mojou odpoveďou na ich
starosti bol krásny kočík, ktorý sme si s manželom pár dní potom doviezli
domov.

Počas tehotenstva som zažila ešte kopec príhod, ktoré stoja za zmienku.
Párkrát sa mi stalo, že som sa náhle vyľakala a chytila sa pritom tváre,
babička bola pri tom. Táto starostlivá osôbka ma upozornila i na to, aké je
nerozumné dotýkať sa tváre pri ľaku. Dieťa zaručene bude mať nepekný
fľak na tom mieste, ktorého som sa vtedy dotkla. Na dedine mi aj uviedla
príklad - malé dievčatko s veľkým červeným fľakom na líčku, ktorého matka
je za to určite zodpovedná.
Pálenie záhy ma trápilo posledné týždne pred pôrodom, hlavne v noci,
vyriešila som to tým, že som spala takmer v sede. Babka i na toto našla
odpoveď v svojej knihe múdrostí a povier - vraj sa mi narodí vlasaté
dieťatko. Opak bol pravdou, narodil sa mi plešúnik, ktorému začali vlásky
rásť až v 2.roku života. Bruško som mala veľmi skoro vystúpené dopredu a
špicaté a opeknela som, vraj to bude chlapec - tak to jej vyšlo. Druhé
tehotenstvo mi na kráse veľmi nepridalo, skôr naopak, babka sa už tešila na
vnučku (dievčatká krásu matke uberajú) - a bol chlapec, cha-cha. Moje
chúťky na rôzne jedlá som mala brať vážne, nič si neodopierať, inak sa niečo
stane. Takéto a podobné rady som vďačne vypočula, poďakovala sa, ale
väčšinou mi všetko vyfučalo z hlavy ihneď po odchode od babky.
Na záver spomeniem ešte jednu perličku. Pri prvej návšteve s kočíkom u
čerstvej prababky som dostala ďalšiu lekciu. "Niečo červené, kde máš niečo
červené?“ Tak tu som už odpoveď hľadala naozaj ťažko. Nechápavo som na
ňu civela s priblblým pohľadom, keď odbehla do domu. Po chvíli prišla s
krásnou červenou mašličkou a hrdá mi ju pripína do interiéru kočíka. Pekná
ozdoba, ale načo? Dostalo sa mi vysvetlenia: "To aby ti chlapca niekto
neuriekol!“ Bola som opäť o niečo múdrejšia, ale v mojom vnútri už všetko
kričalo - DOSŤ, toto je už na mňa priveľa. (prevzaté z: www.mamaaja.skčlánok je krátený)
Reakcia na článok: ... Ako autorka článku, aj ja som sa modlila a verila, že
to, čo pre mňa Boh pripravil, sa aj stane.
Čo nám hovorí Boh? Naša kresťanská viera vychádza z Biblie a v nej Boh
zakazuje: kúzelníctvo a veštenie (Dt 18, 10-14; Lv 20, 27; Sk 16, 16-18);
čarodejníctvo (Dt 18, 10-14; Nm 23, 23; Iz 47, 12; Sk 13, 6-11); špiritizmus
(Dt 18, 10-14; Iz 8, 19-20); astrológiu a horoskopy (Iz 47, 12); mágiu (Dt 18,
10-14; Lv 19, 31; 20, 6-7; Iz 8, 19-20); povery (Lv 20, 6-7) a zarieknutia (Zj
22, 14-15). Príčinami diabolských spútaní a prístupovými cestami diabla
sú: hriech, vnútorné zranenia, okultizmus, mágia, povery, atď.
Čo hovorí Cirkev? Povera je vybočenie kultu, ktorý vzdávame pravému
Bohu. Prejavuje sa najmä v modloslužbe, ako aj v rozličných formách
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veštenia a mágie. (KKC 2138) Všetky praktiky mágie alebo čarodejníctva,
ktorými si človek chce podmaniť skryté mocnosti, aby ich postavil do
svojich služieb a dosiahol nadprirodzenú moc nad blížnym – hoci aj preto,
aby mu získal zdravie –, vážne odporujú čnosti nábožnosti. Tieto praktiky
sú ešte odsúdeniahodnejšie, keď sú spojené s úmyslom škodiť druhému,
alebo keď sa pri nich uchyľuje k zásahu zlých duchov. Aj nosenie amuletov si
zasluhuje výčitku. Špiritizmus je často spojený s vešteckými a magickými
praktikami. Preto Cirkev upozorňuje veriacich, aby sa ho chránili. (KKC
2117)
Čo hovorí exorcista? James Mariakumar SVD - Ja osobne verím
nasledujúcemu: Ježiš je Pán a Boh. Je Pánom, a preto má vládu nad
kráľovstvom svetla i kráľovstvom temna. Satan nemá vládu nad
kráľovstvom svetla. Ponechala sa mu obmedzená vláda nad kráľovstvom
temna.
Preto, ak som pokrstený a žijem v kráľovstve svetla, v stave milosti
posväcujúcej, satan nemá nado mnou vládu, iba ak skrze strach otvorím
dvere jeho vplyvu. Milosť posväcujúca znamená, že sa tajomným
spôsobom podieľam na živote samotného Boha a On prebýva v mojej
duši (Rim 5,5; 2Kor 6,16; Jn 14,23). Keď sa však dopustím smrteľného
hriechu, vtedy stratím milosť posväcujúcu a začnem žiť v kráľovstve temna.
Dokonca, aj keď som bol pokrstený a možno aj pobirmovaný, stávam sa
zraniteľným. Ak zotrvávam v ťažkom hriechu bez pokánia, stávam sa
bezbranným voči vplyvu satana.
Je tu problém s definovaním hriechu v dnešnej dobe. Treba ho definovať
v zhode s evanjeliom a oficiálnym učením Cirkvi a nie z uhla pohľadu
dnešnej doby, ktorá je ním presiaknutá! Mnohí ľudia žijú v hriechu a majú
falošný pokoj, pretože ich svedomie nebolo formované evanjeliom, ale
duchom tejto doby. Možno vedú úctyhodný život, sú váženými ľuďmi, ktorí
žijú dobrým životom. Ale keď nežijú podľa Desatora, evanjelia a morálneho
učenia Cirkvi, hoci len v jednej oblasti, ktorá sa týka ťažkého hriechu,
pravdepodobne žijú v kráľovstve temna.
Sviatosť zmierenia a Eucharistia (všetky Sviatosti) sú mimoriadnou
zbraňou, ktorú dal Ježiš svojej Cirkvi, aby premohla ríšu hriechu a temna.
(prevzaté z knihy: J.Mariakumar, M.Pereira - Okultizmus a duchovný zápas)
Moja skúsenosť: Raz som sa spýtal jednej starej mamy, ktorá sa s dcérou
zaoberala rôznymi poverami a okultizmom (uhlíkmi, vodami,
urieknutiami), kedy boli naposledy na sv. spovedi a prijímaní a či chodia v
nedeľu na sv. omšu. Nevedela mi odpovedať! Samozrejme, že ich dieťa malo

tzv. akési čudné problémy, pretože konanie rodičov má veľký vplyv aj na ich
deti. Keď žijeme bez Božej moci - nežijeme pod vládou Kristovou, ako nás
môže chrániť Boh pred všetkými diabolstvami? Tak ako existujú skutky
viery v Boha, ktoré sa prejavujú dobrou nábožnosťou, existujú aj
skutky viery v diabla a prejavujú sa poverami, okultizmom a mágiou!
Komu veríš, tomu podlieha tvoj život a preto sa nečudujme, ak sa nám dejú
čudné veci.
Sv. Michal archanjel je Boží bojovník so zlom, ktorý bojuje Božou mocou.
Od neho sa učme, ako máme žiť v Božej moci, pod vládou Kristovou:
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"Oblečte si Božiu výzbroj,
aby ste mohli čeliť úkladom diabla,
aby ste mohli v deň zla odolať,
všetko prekonať a obstáť!
Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou,
oblečte si pancier spravodlivosti
a obujte si pohotovosť pre evanjelium
pokoja!
Pri všetkom si vezmite štít viery,
ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy
zloducha!
A zoberte si aj prilbu spásy
a meč Ducha, ktorým je Božie slovo!" (Ef 6,
11-17)

Pod ochranu sv. Michala archanjela
Vás vkladá
farár a redakčná rada

ZO ŽIVOTA FARNOSTI
HÚŠKY V ZNAMENÍ RODINNEJ POHODY A JEDNOTY
V neďalekej osade Húšky bola 28. Augusta milá slávnosť pri príležitosti vysviacky
rekonštruovaného interiéru tamojšieho kostola. Obyvateľom osady, rodákom a
všetkým, ktorí majú k osade a kostolu neobyčajne srdečný vzťah prameniaci zo
srdečnosti a lásky predkov, sa podarilo vytvoriť krásne a hodnotné dielo.
Architektom a realizátorom diela v jednej osobe je Pavol Žák zo Závodu. Podarilo sa
mu maľbou priniesť do interiéru život z okolitej prírody i veľkosť Krista Pána, ktorý
všetko ovláda. Kostolík je výzvou pre mladých, aby svoju zodpovednosť k životu
spečatili na tomto mieste a zanechali život vo dvojici na tzv. kapustnom liste. Pán farár
Peter Mášik zohral pri rozhodovaní a realizácii tohto diela nesmierne dôležitú úlohu.
Svojím pôsobením medzi nami dával spoločenstvu v kostole i mimo neho rodinnú
pohodu a jednotu. Tým nás získal pre tento čin. Patrí mu za to obrovská vďaka.
Zavŕšením diela bola vysviacka zrekonštruovaného kostola za prítomnosti otca
biskupa Štefana Vrableca, ktorý celebroval svätú omšu. Prítomní boli aj páni farári: Ján
Buček zo Závodu, Peter Mášik z Petržalky, Marian Vojtko z Borského Svätého Jura, Jozef
Sitár z Rumburka (ČR) – rodák z Húškov, z farnosti Šaštín páni farári Kolmoš a Peštényi i
pán kaplán Ján Struhár z malackej farnosti.
Celá slávnosť bola spestrená prítomnosťou krojovaných párov a ženskej speváckej
skupiny sprevádzanej harmonikou pani Emrichovej. Zúčastnilo sa na nej asi 350
vericich – domácich i obyvateľov z okolia. Tento veľký deň umocnilo stretnutie
rodákov, ich príbuzných a priateľov, ktorí udržiavajú a umocňujú svoj srdečný vzťah k
osade. Všetkým, ktorí prispeli k vytvoreniu tohto diela a organizovaniu slávnosti patrí
nesmierna VĎAKA.
Imrich Húšekoval cca 2000 hodín. Celková plocha výzdoby je cca 250 m2.
Pavol Žák
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a Nový rok -2009 ma náš pán farár Mášik informoval o úmysle rodákov z
Húškov upraviť a umelecky vyzdobiť interiér Kostola Božského Srdca na
Húškoch. Túto snahu som privítal. Po niekoľkých návštevách kostola na
Húškoch som začal s prípravou návrhov úpravy a výzdoby interiéru kostola. V máji
2009 boli návrhy prijaté a odsúhlasené radou rodákov. Po tejto dohode som začal s
realizáciou projektu začiatkom júna 2009. Projekt bol rozdelený na III etapy.

NAŠE PÚTE
S KRÍŽOM POD HORU

Výzdoba kostola je až na dva nástenné obrazy - sv.Cyril a sv. Metod komplet
novonavrhnutá, keďže pôvodná bola v r. 1984 “zalíčená”. Obrazy sv. Cyrila a sv. Metoda
som zrenovoval, aby sa zachoval aspoň fragment pôvodnej výzdoby. Na projekte som
celkovo odpracoval cca 2000 hodín. Celková plocha výzdoby je cca 250 m2.
Pavol Žák

Je 7. august, štvrtá hodina ranná. Za silnej búrky nastupujeme do autobusu na
púť do Turzovky a Litmanovej. Už po sedemnásty raz. Začíname rannou modlitbou. S
prosbou k Panne Márii za jej skoré víťazstvo Nepoškvrneného Srdca. Každý z nás túto
púť obetuje za vlastné úmysly.
Po 8 hodinách prichádzame do Turzovky. Na horu Živčák vystupujeme po
starej ceste. Modlíme sa krížovú cestu vedenú pátrom Gabrielom. Spievame Panne
Márii, Kráľovnej Turzovky. Program pokračuje Fatimskou sobotou ukončenou
adoráciou. Po krásnom duchovnom zážitku naberáme vodu a lúčime sa s Pannou
Máriou v kaplnke piesňou a prosbou o stretnutie o rok. Odchádzame s radosťou a
pokojom v srdci.
Po ceste do Starej Ľubovne spievame piesne. Vodič Paľko nás šťastne privezie
do cieľa. Druhý deň nášho putovania sa začína krásnym nedeľným ránom. O pol
siedmej odchádzame do Litmanovej. V rokoch 1990 – 1995 sa tu dievčatám Ivetke a
Katke zjavovala Panna Mária. Kupujeme si liturgické knižky, lebo na hore Zvir sa slúži
gréckokatolícka liturgia. Pokračujeme v procesii s krížom pod horu, kde sa začína
krížová cesta. Vedie ju páter Gabriel. V nesení kríža sa striedame. Cestou sa k nám
pridávajú ďalší pútnici. S vďakou sa obracajú k pátrovi Gabrielovi. Ďakujú za duchovné
prežitie krížovej cesty.
Panna Mária nás víta v najkrajšom chráme božej prírody. Spieva sa Akatist k
presvätej Bohorodičke. Po ňom sa modlí svätý ruženec, ktorý sa predmodlievali
vizionárky Ivetka a Katka. Nasleduje slávnostná sv. liturgia, na ktorej sa zúčastňuje 12
biskupov z viacerých krajín, veľa kňazov a asi 25 tisíc pútnikov. Svätú omšu odvysielala
aj Slovenská televízia. Slávnostnú homíliu prednáša kardinál Stanislaw Dziwisz.
Zdôrazňuje v nej naše poslanie: sme tu preto, aby sme „ďakovali Presvätej
Bohorodičke z to, že chráni Cirkev, naše národy a rodiny. Každého jedného z nás.“ Pri
slávení tejto sv. liturgie je spojené nebo so zemou. Je vystavená Sviatosť oltárna a
potom dostávame „mirovanie“ – požehnanie sv. olejom na čelo. Kňaz povie „Ježiš
medzi nami“, veriaci odpovie: „Je a bude“. Zaplavuje nás veľká radosť, s ktorou
schádzame z hory.
Za toto putovanie ďakujeme našej Terke Kochovej. Sprevádza nás už 17 rokov
za Pannou Máriou. Vyprosujeme jej veľa Božích milostí a ochranu Panny Márie a dary
Ducha svätého, aby nás mohla sprevádzať aj naďalej. Srdečné PÁN BOH ZAPLAŤ.
Za všetkých pútnikov
Mária, Anna a Anna
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I.

Etapa -príprava podkladov pod maľby a nátery, výzdoba klenby a stien
sanktoária , renovácia sochy Božského Srdca - 15.8.2009

II.

Etapa - výzdoba klenby kostola, nástennej maľby / korunovácia Panny Márie podľa Velasqésa /, hlavného oblúka, chóru a bočných stien po soklavú rímsu 11.12.2009

III.

Etapa - výzdoba spodnej, soklovej časti stien, nová štuková výzdoba oltára,
renovácia svätostánku, obetného stola a amblóny - 31.6.2010

NAŠE PÚTE

modlitbou na perách a s radosťou v srdci. Predkladali jej svoje vďaky, prosby a dúfali, že
ich vypočuje, pomôže. Obzvlášť krásne bolo kladenie venčekov.

Mnoho rokov putuje naša farnosť do Žarošíc. Je to pre nás také prirodzené ako
dýchanie. Už mnohé stáročia sa schádzajú v Žarošiciach pútnici z Moravy, Slovenska,
Čiech, Poľska...Prvá písomná zmienka o obci je totiž už z 13. storočia.

Chlieb a kalich
Za krásneho spevu kládli slobodné panny a mládenci zelené venčeky k nohám Panny
Márie a prosili o ochranu. Nechýbala ani modlitba sv. ruženca a krížovej cesty. Celá púť
sa končila večernou bohoslužbou, vyvrcholením ktorej bol slávnostný sprievod. Bola
to záplava sôch, kvetov, stužiek, krojov. Nad tým všetkým sa vznášal nábožný spev
pútnikov. Pri pohľade na tie krásne kroje príde človeku ľúto, že naša mládež už pomaly
upúšťa od ich nosenia. Podstatnejšia však je skutočnosť, že stále nosia v svojom srdci
našu Nebeskú Matku.

Kráľovná nebies
V Žarošiciach boli dva kostoly: starší pútny kostol Narodenia Panny Márie „Mezi
vinicemi “ a novší farský kostol sv. Anny. Väčší význam mal pútny kostol, ktorý bol
známy po celej Morave. Pôvodným predmetom úcty bol pravdepodobne obraz, ten sa
však nezachoval. V 14. storočí kúpila kostol kráľovná Eliška z Rejčky pre rehoľu
cisterciánok zo Starého Brna a obdarovala Žarošice vzácnou sochou. Milostivá socha
pochádza z r. 1325, je vysoká 142cm a neznámy umelec ju zhotovil z jedného kusa
dreva. Znázorňuje Pannu Máriu, ktorá pravicou žehná a na ľavej ruke drží Ježiška.
Vysoké čelo symbolizuje Stolicu múdrosti, oblečená je do šiat francúzskych kráľovien a
zobrazená je ako matka /hlavu má pokrytú bielou šatkou/ a panna /má rozpustené
vlasy/. Baroková korunka a žezlo v pravej ruke symbolizuje Kráľovnú Nebies. Aj postava
Ježiška má korunku. 21.5.1995 pápež Ján Pavol II. počas svojej návštevy na Svatém
Kopečku pri Olomouci posvätil nové gotické korunky a následne sochu aj korunoval.
Josef, vezmi ma so sebou
K Žarošiciam sa viaže niekoľko legiend. Jedna hovorí o tom, ako Švédi počas
tridsaťročnej vojny lúpili a rabovali pútny kostol. Všetko naložili na voz, ten sa však
nechcel pohnúť z miesta. Začali teda potom postupne vyhadzovať veci z neho von.
Medzi nimi aj sochu Panny Márie. Po čase išiel okolo Josef Němec z Archlebova a uvidel
v húštine sochu, z ktorej vychádzala svätožiara a počul hlas: „Josef, vezmi ma so
sebou.“ Naložil sochu do putne na zbieranie hrozna a vrátil sa domov. Postavil ju ku
vchodu do svojho domčeka. Socha sa tak rozžiarila, že ľudia si mysleli, že horí. Ráno
však socha zmizla a Josef ju našiel tam,
kde ležala minulý deň. Vtedy pochopil, že
ju má dať tam, kam patrí. Do kostola „Mezi vinicemi“. Odvtedy sa táto udalosť často
zobrazuje na obrazoch v kaplnkách okolo Archlebova a Žarošíc.

Celý tento krásny a požehnaný deň by sa dal vyjadriť aj veršom:

Tak ako chlieb spojí zrna klásky,
nech nás spojí sila Kristovej lásky.
Tak ako kalich spojí kvapky vína,
nech nás Cirkev svätá objíma.
Niet pochýb o tom, že nad nami všetkými bdie starostlivé oko a milujúce srdce našej
Nebeskej Matky. Tak na budúci rok sa zase tešíme do Žarošíc. Panna Mária víta každého
s otvorenou náručou.
Anna

Kladenie venčekov
Tento rok vyšla Zlatá sobota presne na deň 225. výročia prenesenia milostivej sochy
Starej Matky Božej z pútneho kostola do farského kostola sv. Anny. Už od skorého rána
zvážali autá a autobusy pútnikov. Panna Mária k sebe zvolávala svoje deti. A oni počuli
jej volanie a putovali k nej osláviť jej narodenie /8.9./ a blížiace sa meno /12.9./.
Prichádzali slávnostne odetí do krásnych krojov s ovenčenými sochami Panny Márie, s
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OÁZA NOVÉHO ŽIVOTA

A vtedy som pocítila Božiu prítomnosť

MAMIČKA SA ROZHODLA PRE ŽIVOT
Toto leto malo byť ako každé iné. Nečakala som nejaké extra zážitky a jedinú vec,
ktorú som mala naplánovanú, bola púť Muráň – Levoča. Lenže ako to už býva, to
najlepšie býva najmenej očakávané .
Od kamarátky som sa ešte koncom júna dozvedela, že v auguste sa bude konať 15dňová akcia s názvom Oáza nového života. Počula som o nej už veľa a vždy som na ňu
chcela ísť, ale nejako som sa nevedela dopátrať k bližším informáciám. Keď Silvia
spomenula Oázu, hneď som si pomyslela, že by som na ňu veľmi rada išla, ale určite už
bude plno... alebo sa už nebude dať prihlásiť. Tak som tú myšlienku jednoducho
odsunula a viac o nej nepremýšľala. Keď sa ma v posledný júlový deň opýtala, či by som
nechcela ísť aj ja, že je ešte voľné miesto a dá sa ešte prihlásiť, bola som neskutočne
rada. Aj keď som mala trochu obavy, pretože 15 dní je predsa len dosť, a navyše sa bude
konať v Čechách. A celé leto som bola niekde preč. Ale keď som so Silviou čakala na
vlak, ktorý nás viezol na Oázu (a meškal 100 minút! ), všetky negatívne pocity opadli
a ja som bola plná očakávania, čo nás tam čaká.
„Oáza“ má byť oázou v „púšti“ sveta. Z toho je aj jej názov. Človek tu má načerpať
novú silu a takto posilnený nanovo vykročiť do „púšte“. Vždy som si ju predstavovala
plnú ľudí. Aj to tak bývalo. Po minulé roky bolo na Oáze okolo 30 ľudí, preto ma dosť
prekvapilo, že sme boli len deviati. Spolu s Mirekom (kňaz, čo ju viedol) a s jeho
mamkou, ktorá nám varila, nás bolo 11. No a keďže nás bolo tak málo, mali sme
príležitosť navzájom sa lepšie spoznať, čo sa aj podarilo. Na fare, kde sme bývali, sme sa
počas tých dvoch týždňov cítili ako jedna veľká rodina. Každý deň sme mali sv. omšu,
ktorá bola v češtine, (keď som prišla na Slovensko, tak som si tú slovenskú naozaj
vychutnala ), potom rôzne aktivity – stánok stretnutia, rozhovory, prednášky... Zažili
sme aj veľmi pekné výlety do okolitých lesíkov a dedín. Čo ma veľmi potešilo, boli ranné
chvály a vešpery. Nečakala som, že sa ich tam budeme modliť a my sme ich ešte k tomu
spievali!
Tých 15 dní ubehlo veľmi rýchlo. Aj keď sme mali každý deň rovnaký program,
predsa len bol každý deň iný, oživený nejakou aktivitou a plný radosti. Oáza mi dala
veľa. Spoznala som nových ľudí, z prednášok som sa dozvedela veľa nových informácií
a zažila som skutočnú oporu spoločenstva. Som naozaj vďačná Bohu, že mi dal
možnosť toto všetko zažiť...
Hanka
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Moja mamička mala 35 rokov, keď sa mala naša rodina rozrásť o ďalšieho
člena rodiny. Žili sme v skromných a jednoduchých podmienkach, no v našom
dome bolo vždy živo a veselo, pretože v ňom vyrastali už štyri maloleté deti.
Rodičia nás vychovávali v kresťanskej viere, viedli nás láske k Pánu Bohu a
láske a úcte k blížnemu.
Lekári však našu mamičku varovali. Vzhľadom na jej zdravotný stav a vek
bolo tehotenstvo pre ňu veľkým rizikom. Ohrozený bol nielen život dieťaťa, ale
aj život mamičky. Jej srdiečko bolo choré a slabé, no plné lásky a dobroty. Hoci
sme v tom čase boli maloleté deti, veľmi dobre sme vnímali a pochopili vážnosť
tejto situácie. Naša mamička sa rozhodla pre život. Lekárom oznámila, že
interupciu nepodstúpi. Svoj život a život ešte nenarodeného dieťaťa vložila do
Božích rúk.
Každý deň sme v modlitbách spoločne prosili o záchranu života pre našich
drahých. S úpenlivou modlitbou detských sŕdc sme prosili o vypočutie našich
prosieb a s dôverou dieťaťa sme sa s nádejou pozerali do budúcnosti. Naše
volania boli vypočuté. S veľkou radosťou a so slzami dojatia sme prijali správu
o narodení nášho bračeka. Mamička sa šťastne usmievala a zdravý chlapček
tíško spal v jej náručí. Modlitba plná vďaky a radosti spojila naše srdcia.
Ľudský život je predsa darom nesmiernej hodnoty.
Pán povolal našu drahú mamičku do večnosti v čase, keď náš najmladší brat
nastúpil na základnú vojenskú službu. S láskou a úctou na ňu spomíname. S
modlitbou srdca je možné prekonať všetky problémy a starosti tohto sveta a
správne sa rozhodnúť v dôležitých a vážnych chvíľach života.

Terka
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SVITANÍČKO
9.
Prever si v teste svoje vedomosti o prvých stránkach Svätého písma. Svoje
odpovede (napr. 1a, 2a, ...) napíš na papier, pridaj svoje meno a adresu a vhoď
do poštovej schránky na fare! Termín: 31. október 2010. Odmenu získajú
všetci tí, ktorí budú mať správne aspoň 10 odpovedí.

10.

11.
1.

2.

3.

Slovo Biblia znamená
a) knihy, spisy
b) Starý Zákon

c) Boží ľud

Koľko kníh má Starý Zákon?
a) 2
b) 27
c) 45
Kto sú svätopisci?
a) Boh a anjeli
b)ľudia, ktorí zapísali Božie slovo do Biblie
c) mnísi, ktorí opisovali knihy
Prvá kniha SZ sa volá
a) Genezis – rozpráva o pôvode sveta, človeka, o hriechu
b)Numeri – o číslach
c) Skutky apoštolské

5.

Čo NIE JE následkom prvého hriechu?
a) zatemnený rozum, náklonnosť k zlému
b)strata Božieho priateľstva a večného života
c) striedanie ročných období

6.

Jeden brat zabil druhého:
a) Abrahám Noema
b) Ábel Kaina

c) farizeji

Prvý hriech voláme aj
a) posledný
b) dedičný

c) neodpustiteľný

Synovia Adama a Evy sa volali
a) Ezau a Jakub
b) Abram a Lót

c) Kain a Ábel

12.

Potopa bola trestom pre ľudí. Na zemi žil len jeden spravodlivý:
a) Kain
b) Ábel
c) Noe

13.

Abramovi zmenil Boh meno na
a) Amos
b) Abrahám

14.

4.

Kto zabránil omylom vo Svätom Písme?
a) Duch Svätý
b) Panna Mária

c) Aggeus

Čo nie je pravda?
a) Podľa Biblie Boh stvoril svet za 6 dní a na siedmy odpočíval.
b) Abrahámov syn sa volal Noe.
c) Kain zabil Ábela

c) Kain Ábela

7.

Pre nás je praotcom vo viere a vzorom poslušnosti voči Bohu
a) Abrahám
b) Ábel
c) Adam

8.

Knihy Svätého písma rozdeľujeme na
a) pravé a nepravé
b)Starý Zákon a Nový Zákon
c) mužské a ženské
Pripravila: Jarka
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HISTORICKÉ OKIENKO
OBECNÉ PÚTE

Púť.

Pre veriaceho bežná vec a nič nové i pre mnohých neveriacich. Lenže
medzi púťami spred sto rokmi a dnes je trocha rozdiel. Na púte sa
chodievalo už skoro ráno. Išlo sa peši a celou cestou sa ľudia modlili a spievali nábožné
piesne. U nás sa konali každoročne i tzv. obecné púte, na ktoré chodila skoro celá dedina.
Vznik takýchto pútí bol väčšinou podmienený vážnymi udalosťami, ktoré postihli často
tragicky celú dedinu. Aké tragédie sa to museli odohrať, aby spôsobili, že celá dedina sa
vybrala na púť? V Závode to bol mor. Mor dobytka, cholera a iné infekčné ochorenia,
ktoré spôsobovali obrovské tragédie.
Obecná kronika nám poznatky z týchto čias nezanecháva. No farská Historia domus z
roku 1809 spomína inú pohromu. Pri letopočte 1831 môžeme nájsť nasledovné riadky:

Roku 1831
Jedna pohroma nasledovala po druhej (vystriedala inú), keď ustúpil
totiž mor dobytka, prišla smrť na ľudí.
Vypukla, ako v predošlých rokoch v Rusku, Poľsku, tak tohto roku
aj v Uhorsku choroba, nazývaná cholera.
Avšak na tomto mieste vypukla dňa 31. augusta a trvala až
do 27. septembra.
Na krátky čas, ale s veľkou skazou (spustošením),
lebo z 1200 (obyvateľov) okolo 700 (bolo) nakazených a 200 mŕtvych.
Drahý (milý) čitateľ! toľkých zaopatriť a v jeden deň aj 22 pochovať.
Práca a námaha – ale predsa pre meno Krista viac trpiaceho všetko
(je) ľahké.
Pripravujúc na odvrátenie
tejto slabosti nejahé (veci) vykonané z každej strany ... (?)
u všetkého ľudského rodu
(je) strach ? neodstraniteľné ! ale naozaj
všetko to nič neosožilo, smrť prišla a plienila:
16

Mladého aj starého, muža aj
ženu, vinného aj nevinného,
aby po pravde mohlo byť povedané – trest
Boží na všetkých ... , lebo všetci
mali všetky (veci) v neporiadku,
ako roľník pole, vinohradník vinicu
ďalej nechceli, ani
remeselník svoje zamestnanie konať (nechcel)
hovoriac: „Predsa všetci zomrieme,
prečo teda budeme pracovať?“
Ničomný prípad poľa, akoby menej
obrobený, ba aj menší výnos (plodiny)
vyniesli.

Nebol to určite prvý mor, ktorý ľudia v Závode zažili, ale o tomto more starí ľudia
dodnes rozprávajú tak, ako počuli od svojich rodičov a starých rodičov. Ľudia padali vraj
ako steblá slamy. Do rodín sa vmiesil smútok a strach. Lieky neboli a modlitby
nepomáhali. V jeho vrcholnej fáze sa ľudia stali úplne apatickými, mnohí sa doma
obliekli do šiat pripravených do truhly a čakali na smrť. Zo dňa na deň sa z detí stávali
siroty, zo žien vdovy. Tragédie jedna za druhou. Na cintoríne stál pod drevenou búdou
vždy pripravený dvojkolesový voz - možno ho nazvať aj károu, zo širokých dosák. Na
tomto zvážali mŕtvych na cintorín. A bolo ich veru hodne. Stalo sa, že vymrela celá
rodina a zostal iba malý chlapček, ktorý svojim chorým rodičom nosil vodu pokiaľ
nezomreli...

Na ceste alebo doma
Dedina bola zúfalá, richtár s prísažnými sa radili. Napokon sa rozhodli. Všetci, ktorí
ešte vládzu, pôjdu na púť do Šaštína prosiť Pannu Máriu o pomoc ! Ľudia však ísť
nechceli. Zomrieť mi na ceste, alebo doma... - kričali na richtára. Napokon bola vôľa
richtára presadená a šlo sa. Po ceste nezomrel nik a keď sa vrátili domov, mor ustal.
Ľudia ďakovali a ... nezabudli. Na počesť tejto udalosti sa každoročne na jeseň vždy
8. septembra konala do Šaštína obecná púť, nazývaná ďakovná.
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Patrón dobytka
Na hornom konci oproti obchodu s potravinami je kaplička sv. Vendelína, ktorý, ako
vieme, držal svoj patronát nad dobytkom. O jej vzniku sa rozpráva nasledujúci príbeh:
Písal sa rok 1851 a na Záhorí vyčínal dobytčí mor. Pre ľudí to bola strašná pohroma.
Statky - častokrát ako jediný zdroj obživy, hynuli a nikto si nemohol pomôcť. Už sa zdalo,
že mor ustal a istá rodina Klempov (prezývaná Klempičké) sa rozhodla z vďaky, že im
neuhynul žiadny kus dobytka, postaviť sv. Vendelínkovi ( vždy sa používalo toto meno
zdrobneninou) kapličku. Patrón dobytka by tam už nemusel stáť na stĺpiku ako doposiaľ.
Svoj sľub neodkladali a onedlho kaplička stála. Ľudský osud je však nevyspytateľný. Čo sa
stalo, čo nie - onedlho na to, dobytok vykapal aj im. Pokiaľ si o mne nevedel, nič sa mi
nestalo, no ako som Ti postavil ... - sťažoval si zronený gazda. Kto vie, kde bola chyba?
Predsa však mor netrval večne. Bola vtedy jar a mal sa sláviť sviatok zoslania Ducha
Svätého. V Marietále bola púť a ľudia sa opäť vybrali prosiť Pannu Máriu. Keď sa vrátili z
púte, boli posledné statky vyvedené od Čembov. Mor sa skončil. Odvtedy sa vždy na
tento sviatok putovalo do Marietálu a púť sa nazývala prosebná.
Peter

SPOLOK DIETOK MÁRIINÝCH MARIÁNKY
Keď dnes vidíme na procesii závodské dievčatá v krojoch, už na prvý pohľad vidno, že
aj medzi krojmi boli v minulosti rozdiely. Chcel by som Vám touto formou pripomenúť
takzvané „Mariánky“, o ktorých súčasná mládež už nevie takmer nič.
V roku 1830 v svätyni materského domu milosrdných sestier v Paríži ohlásila
nepoškvrnená Panna prostredníctvom sestry Kataríny misionárovi Aladelovi (bolo mu
ohlásené i zjavenie ohľadne medailónu): „Svätá Panna chce, aby ste založil spolok,
predstaveným ktorého sa stanete. Bude to spolok dietok Máriiných. Svätá Panna udelí
nemu i Vám hojné milosti, budú mu udelené odpustky.“
P.Etienne – vtedajší vrchný predstavený kňazov misionárov a milosrdných sestier sv.
Vincenta z Pauly, vymohol u sv. Otca Pia IX. Dňa 20.júla 1847 potvrdenie a pre seba a
svojich nástupcov tú právomoc, aby mohol v školách a dielňach riadených milosrdnými
sestrami zakladať spolky pod názvom nepoškvrneného Počatia najsvätejšej Panny, a aby
členovia spolku mohli získať všetky odpustky, ktoré tovaryšstvu Mariánskemu
zriadenému v Ríme boli udelené. O tri roky neskôr boli tie isté výhody a práva rozšírené
aj na chlapčenské ústavy riadené sestrami sv. Vincenta z Pauly a na chovancov ústavov
kňazov misionárov. Brevom od 19. septembra 1876 dovolil sv. Otec Pius IX. na žiadosť
vrchného predstaveného Boré-a, aby do spolku mohli byť prijaté i dietky, ktoré školy
milosrdných sestier nenavštevujú. Teraz už bolo dovolené vstúpiť do spolku všetkým
dievčatám.
Účelom spolku dietok Máriiných bola teda oslava najsvätejšej Panny v jej
nepoškvrnenom Počatí, hlavne ale nasledovaním jej cnostného života. Spolok mal byť
lesklým vencom nevinných dietok po celom svete.
Aladel ako riaditeľ celého diela ešte na začiatku vypracoval príručnú knihu, ktorá
obsahovala pravidlá, výsady a povinnosti členov spolku. Zázračný medailón na modrej
stužke bol odznakom dietok Máriiných.
Spolok pozostával:
a)
z vlastných dietok Máriiných, ktoré sú do spolku prijaté
b)
z čakateliek, ktoré sú najskôr skúšané, než sa do spolku privtelia
Členky spolku mali právo nosiť Medailón nepoškvrneného Počatia na modrej stužke.
Čakateľky mali právo nosiť Medailón nepoškvrneného Počatia menší a na zelenej

Ilustračné foto
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stužke. U nás bol na modrej stužke dávaný oválny medailón a na zelené stužky okrúhly o
niečo menší medailón.
Riaditeľom spolku bol farár alebo domáci kňaz, ktorý však mohol byť zastupovaný
hociktorým aprobovaným kňazom z diecézy.
Mená všetkých riadnych členiek mali byť napísané na tabuľke a vyvesené buď v
spolkovej kaplnke alebo v spolkovej sieni. Na inej tabuľke nachádzajúcej sa v tej istej
miestnosti, ale jednoduchšej, mali byť zaznamenané mená čakateliek.
Dodržiavanie družinárskych pravidiel bolo prísne kontrolované. Ich porušovanie
sledoval nielen kňaz, ale aj celá spoločnosť, nakoľko dedina nebola veľká a náboženstvo
bolo súčasťou bežného života.
Mariánsky spolok u nás v Závode založil Vdp. Ján Boll (pôsobiaci v Závode v rokoch
1915 – 34). Kedy bol konkrétne založený, nevieme, ale podľa zmienky v novinách
(Slovenské ľudové noviny - 23.11. 1921), aktívne pracoval už v roku 1921. Činnosť
„Mariánok“ zaniká po násilnom odvlečení Vdp. Eliáša Pichňu v osudnú noc roku 1952.
Mariánky napríklad nesmeli v máji ani v októbri chodievať na zábavy a každú nedeľu
chodievali na nešpor, po ktorom mali tzv. ”modlitebné hodinky”.
Aj u nás než sa „Mariánka“ stala členkou, bola najskôr len čakateľka. Jednalo sa o
školáčky a tieto keď vyšli zo školy, stávali sa riadnymi členkami a vtedy sa robievalo aj
slávnostné prijatie do spolku.
Pri bežnom dennom živote na hrudi dievčat medailónky nebolo vidno, ale v
spoločenskom rebríčku mali dievčatá svoje pevné postavenie. Ženy im dokonca upravili
kroj, aby ich rozlíšili od ostatných dievčat. Kroj mali biely, a preto modré stužky členiek a
zelené čakateliek sa na bielych atilách výrazne vynímali.
V hierarchii najvyššie – pominúc kňaza - stála ich vedúca, nazývaná prefektka. Táto
mala stužku bielu, širokú a vyšívanú.
Na cirkevných procesiách mariánky nosievali svoju zástavu a aj svoju sochu P.Márie s
modrými stužkami.
Prvá mariánka a zároveň aj prefektka v dedine bola istá Mária Molnárová. Táto dala
pre kongregáciu ušiť aj zástavu. Po nej nasledovali prefektky : Katarína Brinkačová,
Terézia Kúsalíková a poslednou vedúcou bola Mária Šišoláková.
Členstvo v kongregácii zanikalo automaticky vydajom dievčaťa. Poslednýkrát sa do
mariánskeho obliekla na vlastný sobáš. Tu ju obradne sprevádzali štyri mariánske
družičky a viedla ju vedúca mariánskej kongregácie.
Peter
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Svedectvo

ZACHRÁNILA MA POSLUŠNOSŤ KŇAZOVI
15. septembra 2006 som si na slávnosti Sedembolestnej Panny Márie kúpila
denník sv.Faustíny. Obraz Božieho Milosrdenstva nám už visel v byte. V mojom
srdci horela veľká nedočkavosť – počuť slová Pána Ježiša, ktoré povedal sestre
Faustíne. Akoby som držala poklad. A bol to poklad.
Verila som, že toto je správne
Toho času som patrila do skupiny, ktorá tiež vyznávala Ježiša aj Máriu –
tak ako kresťania, ale tvrdili, že všetko je inak. Že Ježiš bol ženatý, že On to
všetko chcel inak. Modlili sme sa denne ruženec, všetky modlitby aké sa modlia,
používali sme kríže, svätých, svätenú vodu, chodili sme do kostola – na spoveď –
prijímali sme eucharistiu. Ale vykladali sa tu karty, liečilo sa energiou reiki,
odpájali sa tu duchovia, volali sa anjeli a písalo sa anjelské – automatické
písmo. Toto písmo sa písalo aj s Pánom Ježišom aj Pannou Máriou. Bola to
skupina presného počtu ľudí, ktorí na rôzne úmysly – úmysly dané cez médium
potom rôznymi slovnými formulami a modlitbami vykonávali naplnenie toho,
ktorého úmyslu. Verila som, že toto je tá správna cesta – pretože nám hovorili o
Ježišovi, boli veľmi milí, láskaví, modlili sme sa. Verila som, že práve toto chce
Boh – a práve toto je správne.
Ešte v ten deň
Pomaly som postupovala vyššie a vyššie. Jasnovidectvo, telepatia, liečenie,
vykladanie kariet...to boli dary, ktoré som postupne získala. Začala som
vnímať – vidieť, ale aj cítiť, ten druhý – duchovný svet – svet duchov , anjelov.
Chodili sme na veľa miest po svete, navštívili sme aj svätú Zem. Po návrate sme
sa niektorí začali modliť k Pátrovi Piovi – obetný ruženec a litánie k Duchu
Svätému. Tak prišiel aj moment, keď som si kúpila denník sestry Faustíny. Ešte
v ten deň som začala čítať. Neviem presne, pri ktorých slovách Pána Ježiša sa to
stalo, ale ako som čítala – slová Pána ma hlboko zasahovali a prerážali až do
samotného vnútra srdca. Ako svetlo, ktoré prerazí úplnú tmu. Nedá sa opísať,
čo som zažívala - pocítila som prítomnosť Boha. Až tak, že som úplne
prekvapená poznala, že Boh existuje. Ako keď človek dlho o niekom počúva, ale
nikdy sa s ním nestretol. A zrazu ten niekto príde celkom blízko k vám a vy
pocítite, že prišiel a jediné, čo dokážete povedať, je, že On naozaj existuje. Boh
prišiel celkom blízko za mnou. Dal mi pocítiť svoju prítomnosť ako Tomášovi a
ja som zvolala - On naozaj existuje, Ježiš existuje! Boh bol tu. Pri mne, vo mne,
okolo mňa – všade – taký je nesmierny.
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Všetky slová, ktoré som v denníku čítala, mali živú silu. Boli živé. Mocne
prenikali do mojej duše slová Pána o poslušnosti voči Jeho cirkvi, jeho kňazom
a o tom, že aj keď Faustínu kňazi nechápali, On miloval jej poslušnosť a dôveru
voči nim. Vzbĺkla vo mne veľká láska k cirkvi, ktorá je nám darovaná. Vzbĺkla
vo mne veľká odovzdanosť do jeho vôle aj do vôle zjavenej cez kňazov. Koľkokrát
ma Pán skúšal práve v poslušnosti kňazom. V tomto mohutnom konaní Pána v
mojej duši som si zrazu uvedomila, že to, čo som v tejto okultnej skupine robila,
už nemôžem robiť. Nevedela som, prečo to cirkev zakazuje. Vedela som iba to, že
je to proti cirkvi a pretože sa vo mne zapálila láska k Pánovi – milovala som
všetko, čo On stvoril – cirkev, a nič som nechcela konať proti nej. A práve toto
rozhodnutie mi ukázalo pravú tvár ducha tejto skupiny, do ktorej som chodila.
Duch samovraždy
Začal sa boj o moju dušu, o môj život. Začal ma prenasledovať duch
samovraždy. Nikdy by som si nemyslela, že to existuje a že to môže na človeka
tak pôsobiť. Opak je pravda. Najskôr som nevedela, čo sa so mnou deje.
Prichádzali stavy hroznej úzkosti a strachu. Niečoho veľmi silného, čo ma
ustavične nútilo zabiť sa. Stále ma to nabádalo skočiť pod vlak, alebo z okna..
Nevedela som, čo robiť. Vtedy som sa rozhodla ísť za kňazom. Kňaz na mňa
neveriacky pozeral. Cítila som tú nedôveru. Ale povedal mi jednu vetu, ktorá mi
v tej strašnej úzkosti zasvietila ako svetlo a bola taká živá ako slová z denníčka
sv. Faustíny. Povedal : “Ale my máme nádej, že nás Pán nedá skúšať nad naše
sily.“ Kňaz ma veľmi nepochopil, bola som z toho nešťastná, avšak napriek
tomu Pán Ježiš cez neho konal. Touto jedinou vetou, ktorú som odriekala vo
chvíľach, keď zlo útočilo, len aby som zmenila svoje rozhodnutie odísť z tejto
okultnej skupiny. To som pochopila až neskôr. Modlitba a táto jediná veta.
Koľkokrát ma zachránili slová Pána Ježiša, ktoré mi povedal cez kňazov. Nech
bol ten kňaz akýkoľvek – to pre Pána Ježiša nebola prekážka. On pozná
každého svojho kňaza, pozná každú jeho vlastnosť, charakter – všetko. A kňaz
si ani neuvedomoval, že hovorí cez neho Pán. Ale ja som to počula, pretože on
hovoril práve o tom, čo ja som potrebovala, hoci to kňaz nevedel.
A tak ma Pán Ježiš cez denník učil poslúchať kňazov, milovať cirkev a
dôverovať, že aj keď sa nám to nezdá, že On je nad všetkým. Denníčkom ma
naučil, že poslušnosť má u Neho obrovskú hodnotu. „Nežiadam tvoje
umŕtvenia, ale tvoju poslušnosť. Tým mi vzdávaš veľkú chválu...“(den.28) Pán
cez kňazov pôsobil a ja som poslúchala. To ma zachránilo. Útoky pomaly ustali,
náprava – a uzdravenie mojej duše však trvala ešte veľmi dlho. Ale vďaka Bohu
a Jeho kňazom som bola zachránená, oslobodená a dnes aj uzdravená.

Modlitba k
Sv. Michalovi archanjelovi
Svätý Michal archanjel, chráň nás v boji ! Proti zlu a
úkladom diabla buď nám ochranou. A ty, knieža nebeského
vojska, božskou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých
duchov,ktorí spôsobujú skazu duší vo svete. Príď na pomoc
ľuďom, ktorých Boh stvoril na svoj obraz a podobu a ktorých
draho vykúpil spod tyranie diabla. Svätá Cirkev ťa uctieva
ako svojho strážcu a ochrancu. Tebe Pán zveril poslanie
uvádzať do nebeskej blaženosti vykúpené duše. Pros teda
Boha pokoja, aby zvíťazil nad satanom, aby už nemohol
držať ľudí vo svojich putách a škodiť Cirkvi. Prednes
Najvyššiemu naše modlitby, aby nám Pán neváhal
preukázať svoj milosrdenstvo. AMEN. Lev XIII (kniha
Svätý Michal a svätí anjeli - Luce Laurand)

Omilostená
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FARSKÁ ŠTATISTIKA
Krsty (celkom 18)
7.2 Nikol Simonovičová
21. 2. Marko Uhrinec
7.3. Oliver Navara
18. 4. Ema Staneková
25. 4. Vanessa Dedíková
16. 5. Saša Krajčírová
23. 5. Sarah Vrablecová, Ema Sofia Suchovská, Karin Ormandy
20.6. Diana Mórová
4.7. Tomaš Ščasný
11.7. Bianka Rusňáková
25. 7. Jakub Lučanský
22.8. Nikol Valentová, Samantha Malíková, Karin Galbová
12.9. Filip Šrámek, Jasmína Rakovická
Sobáše (celkom 4)
24.4. Pavol Hrúz a Lucia Ďurigová
22.5. Kristián Kozárek a Denisa Móryová
7.8. Jozef Cigánek a Iveta Horváthová
21. 8. Roman Hasák a Jana Hajdinová
Pohreby (celkom 21)
18.2. Štefan Pribila
27.2. Terézia Vrablecová
3.3. Teofil Cauner
9.3. Zuzana Hajnovičová
12.3. Vendelín Klempa
3.4. Mária Húšková
7.4. Terézia Prachárová
16.4. Helena Vrablecová
20.4. Aurélia Studeničová
29.4. Ľubomír Malík
30.4. Pavel Michalovič

28. 5. Anna Pavelková
29. 5. Agneša Diviaková
10.7. Bohuslav Majzún
16.7. Terézia Matoková
22.7. Mária Včelková
24.7. Ján Laskovský
31. 7. Ignác Trajlínek
5.8. Imrich Studenič
19.8. Mária Horváthová
4.9. Helena Húšková
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FARSKÁ ŠTATISTIKA
Birmovka 11.4. (celkom 77)
Radovan Baláž
Alica Balážová
Lenka Baňovičová
Monika Baňovičová
Mária Beliančinová
Erik Blažek
Simona Červenková
Nikola Červenková
Sidónia Danihelová
Silvia Drahošová
David Duška
Annamária Dvoráková
Ján Egl
Anna Eglová
Jakub Gajda
Jana Gajdová
Kevin Gáll
Kristián Hajdin
Mária Hollá
Oliver Hollý
Erik Horváth
Tomáš Húšek
Karolína Chmelová
Alexandra Chudejová
Juraj Chvátal
Dominik Chvátal
Daniel izakovič
Stanislav Kičin
Adrián Kičin
Dominik Knotek
Dominika Knotková
Martin Korček
Lujcia Kardošová
Juraj Krajčír
Mária Krajčírová
Dávid Kráľ
Zdeno Kubec
Roman Lenghart

Michaela Liptáková
Barbora Lošonská
Romana Majzúnová
Tomáš Mattok
Mário Maxian
Linda Maxianová
Juraj Michálek
Nikoleta Palkovičová
Marek Pavelka
Karolína Pokorná
Marianna Potočňáková
Klaudia Prelcová
Kristína Prelcová
Veronika Reifová
Peter Remenár
Alexandra Servová
Simona Smrtičová
Viktória Smrtičová
Peter Stanek
Richard Stanek
Daniel Stanišev
Romana Středová
Ivana Studeničová
Mário Šišolák
Scarlett Šišoláková
Barbora Šišoláková
Matúš Šittenhelm
Stanislava Škorcová
Dominika Špániková
Zuzana Trajlínková
Dominika Uhrincová
Filip Valouch
Scarlet Valouchová
Petra Vidová
Martin Vidovič
Martina Vilémová
Roman Zaklai
Jana Zaklaiová, rod. Žáková
Vanda Zaklaiová
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Prvé sväté prijímanie
30.5. (celkom 22)
Barbora Smrtičová
Juraj Lisiscký
Marek Lisický
Erik Hupka
Lucia Knoteková
Dávid Lipták
Kristián Lipták
Barbora Strážnická
Petra Studeničová
Michal Benkovič
Marco Šíra
Vanesa Bedínová
Sofia Gallová
Samuel Kovár
Matúš Slovinský
Simona Valentová
Patrik Macháček
Adam Krajčír
Samuel Blažek
Simona Reifová
Samuel Karel
Ronald Chudej

