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Štatistika: 

 V roku 2014 bolo v našej farnosti pokrstených 24 detí, z toho  12 

chlapcov  a 12 dievčat. Prajeme im, aby ich život bol požehnaním pre 

ich rodičov, pre Cirkev, pre svet a predovšetkým nech je žitý na 

Božiu slávu. Prosíme aj za ich rodičov, aby im svojim príkladným 

životom vždy ukazovali cestu ku Kristovi.  

 K 1. sv. prijímaniu pristúpilo 38 detí, z toho 18 chlapcov a 20 

dievčat. Náboženský život mladých by nemal končiť 1. sv. 

prijímaním alebo birmovkou. Kiež by to bol pre nich moment 

hlbšieho spojenia s Kristom. Samozrejme, že veľkú úlohu v tom 

zohrávajú rodičia, či naozaj žijú svoju vieru a praktizujú ju.  

 Sviatosť manželstva prijalo 9 párov. V dnešnom svete, keď je rodina 

tak veľmi ohrozená, im vyprosujeme lásku, vernosť a vytrvalosť vo 

vydávaní svedectva dobrej kresťanskej rodiny.  

 Z našej farnosti odišlo do večnosti 31 veriacich, z toho 19 mužov 

a 12 žien. Väčšina z nich bola zmierená s Bohom a Cirkvou - 23 boli 

zaopatrení sviatosťami. Modlime sa aj za nich, aby im Pán daroval 

svoje milosrdenstvo a večný pokoj. 

  Počet svätých prijímaní za rok 2014  bol 40. 600. Za tých 9 rokov, čo 

som tu medzi vami,  je to najväčší počet. Predtým to bývalo zhruba 

do 35.000. Tento rok vyše 40.000. Táto skutočnosť  ma veľmi teší, 

lebo svedčí o vašej potrebe často prijímať Krista.  

 Chorým som udelil po domoch 105 sv. prijímaní. 

 

Poďakovanie 

Chcem Vám na konci roka zo srdca za všetko poďakovať.   

Moje poďakovanie patrí najprv pani kostolníčke Vilme Mihálikovej za 

kvalitnú a obetavú službu a ochotnú pomoc nielen pri bohoslužbách, ale i 

pri iných potrebných prácach v kostole i na fare.  



Srdečne ďakujem pani katechétke Dobroslave Dolinajcovej za to, že 

svojimi aktivitami v škole i v kostole obetavo pomáha viesť vaše deti 

a vnukov k Bohu.  

Ďakujem našim organistom: Františkovi Bubrínovi, Michalovi Kuricovi 

a Kataríne Pavelkovej. Ďakujem spevokolom, tak ženskému, ako aj 

mužskému  za obohacovanie  slávnostných svätých omší počas týchto 

Vianoc, ale aj počas celého roka.   

Ďakujem pani Márii Pišojovej za zorganizovanie koledovania Dobrej 

noviny. Vykoledovaná suma je 2030,- eur. Ďakujem všetkým koledníkom,  

bolo ich 28 a  ochotne sa zapojili do tejto akcie, hoci bolo veľmi mrazivé 

počasie- bola to z ich strany veľká obeta. Ďakujem všetkým rodinám, 

ktoré podporili svojimi príspevkami charitatívne projekty Cirkvi pre 

núdznych v subsaharskej Afrike. Pán Boh zaplať!  

Ďakujem pani Eve Pišojovej za zorganizovanie Jasličkovej pobožnosti na 

Božie narodenie.  Ďakujem všetkým účinkujúcim spevákom 

a hudobníkom. Bolo to nádherné!  

Ďakujem pani Kataríne Pavelkovej za vedenie farskej Kroniky.  

Ďakujem  rozdávateľom sv. prijímania a dospelým lektorom, ktorí čítajú 

Božie slovo.  

Chcem poďakovať miništrantom, ktorí sú veľmi potrební pri sv. omšiach, 

či už počas týždňa ale aj pri všetkých slávnostiach.  

Ďakujem 5 členom farskej ekonomickej rady: (v abecednom poradí): 

Jánovi Mikolášovi, Irene Pavelkovej, Jánovi Srníčkovi,  Dane Šadibolovej a 

Jánovi Šutiakovi  za všetku prácu vykonanú pre farnosť, za to, že obetujú 

tak veľa svojho času a námahy pri organizovaní a vybavovaní mnohých 

záležitosti finančného a hospodárskeho charakteru.   

Moja úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí ozdobujú a upratujú kostol 

a faru a všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú počas 

celého roka v oblasti zimnej a letnej údržby okolia kostola a fary. 

Ďakujem  skupine farníkov, ktorá sa každoročne napracuje pri 

predvianočnej a predveľkonočnej výzdobe chrámu.  



Moje poďakovanie tiež patrí vedeniu obce a vedeniu škôl za všestrannú 

pomoc a dobrú spoluprácu.  

Moja vrúcna vďaka patrí všetkým darcom, ktorí akýmkoľvek spôsobom 

pomohli a prispievali modlitbami, obetami, službou a finančnými darmi 

na kostol, na faru alebo na ostatné cirkevné ustanovizne v našej Žilinskej 

diecéze i vo svete. Podrobné informácie o príjmoch a výdavkoch vám 

odovzdá farská rada v najbližšom čase. Ďakujem Vám aj za to, že sa tak 

obetavo staráte o mňa osobne, o moje zdravie, stravovanie, dobré 

podmienky bývania... Pán Boh Vám zaplať! Nech Vás za všetko Pán Ježiš 

bohato odmení v nebi! 

Dnes spolu s Vami ďakujem v prvom rade Bohu za končiaci sa rok, za 

všetko, čo sme s pomocou jeho milosti dokázali prežiť, absolvovať 

a zvládnuť, tak vo farnosti, ako aj vo vašich rodinách a v osobnom živote. 

Ďakujem Spasiteľovi za to, že ma chce používať medzi vami ako svoj 

nástroj. Som rád, že vám môžem slúžiť v náboženskej a morálnej oblasti 

a pomáhať Vám na ceste spásy. Všade Vás chválim a vyjadrujem svoju 

hrdosť na to, že som farár tu v Novej Bystrici, že som práve Váš duchovný 

otec! 

Zároveň Vás chcem poprosiť o odpustenie a pochopenie, ak som sa v 

tomto roku voči Vám previnil, najmä, ak som niekoho z Vás niečím 

pohoršil a tak ho vzdialil od kostola, od modlitby, od sviatostí...  Prosím 

o modlitby za Božiu pomoc v mojej kňazskej službe, aby sme spoločnými 

silami zveľaďovali náboženský život v našej farnosti a tak si vzájomne 

pomáhali k spáse.  

Všetkým Vám vyprosujem z hĺbky srdca do Nového roka veľa Božej 

pomoci a požehnania, aby ste v každej situácii pociťovali, ako veľmi Vás 

Pán Boh miluje. Amen.  

 

 


