
Záver roka 2015- príhovor pána farára 

 

 V roku 2015 bolo v našej farnosti pokrstených 30 detí, z toho 

14 chlapcov  a 16 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 k Ježišovi.  

 K prvému sv. prijímaniu pristúpilo 26 detí.   

 Sviatosť birmovania prijalo 66 mladých. Náboženský život 

mladých by nemal končiť 1. sv. prijímaním alebo birmovkou. Kiež 

by to bol pre nich moment hlbšieho spojenia s Kristom a začiatok 

horlivého katolíckeho života. Je samozrejmé, že najväčšiu úlohu 

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

 Sviatosť manželstva prijalo 13 párov. V dnešnom svete, keď sú 

sobáš a tradičná rodina tak veľmi ohrozené, ba dokonca niekde 

považované za prežitok, im vyprosujeme lásku, 

vernosť, vytrvalosť a schopnosť odpúšťať. 

 Z našej farnosti odišlo do večnosti 31 veriacich, z toho 17 

mužov a 14 žien. Väčšina z nich bola zaopatrená sviatosťami, čiže 

zmierená s Bohom a Cirkvou.  Modlime sa aj za nich, aby im Pán 

daroval svoje milosrdenstvo a večný pokoj. 

  Počet svätých prijímaní za rok 2015  bol 33. 600. Toto číslo ma 

veľmi teší, lebo svedčí o vašej potrebe často prijímať Krista.  

 Chorým som udelil po domoch 96 sv. prijímaní. 

 Prehľad koledovania Dobrej noviny: 24 koledníci rozdelení do 3 

skupín navštívili 86 domov. Vyzbierali sumu 1.830,-eur , ktorá je 

určená na  charitatívne projekty Cirkvi pre núdznych 

v subsaharskej Afrike. Pán Boh zaplať koledníkom, 

organizátorom, sprevádzajúcim osobám a Vám za Vaše milodary! 

 



             Chcem na konci roka zo srdca poďakovať Vám všetkým, 

ktorí tvoríte a zveľaďujete náboženský život našej farnosti. Moje 

poďakovanie patrí pani kostolníčke, pani katechétke, členom 

ekonomickej farskej rady, organistom, spevokolom, 

miništrantom, lektorom Božieho slova, rozdávateľom sv. 

prijímania, upratujúcim, hasičom, predstaviteľom škôl a obce. 

Ďakujem všetkým za Vašu obetavosť vo vzťahu k farnosti a ku 

mne osobne.  

             Zároveň Vás chcem odprosiť za moje slabosti a hriechy, 

ktorými som Vás pohoršil a vzdialil od Ježiša. 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 

2016 veľa Božej pomoci a požehnania, aby ste prijímali od Boha 

dar jeho milosrdenstva a boli milosrdní jeden voči druhému. 

Amen.  

 

 


