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Prosba 
 Pane Ježišu, Ty si Cesta, Pravda a Život.                                  

Na začiatku tohto nového roka 2020, ktorý začíname 

v Tvojom mene, pod ochranou Tvojej a našej Matky, Panny 

Márie, vrúcne Ťa prosíme:                                                                        

zachovaj nás vo svojej milosti a láske.                                     

Buď cestou našej vôle,                                                                 

buď pravdou našej mysle,                                                                       

buď životom našich duší                                                                   

a jediným cieľom nášho života.                                                                                                                

Chráň nás od zlého,                                                                         

zachovaj nás v zdraví,                                                                          

upevňuj našu vieru,                                                                    

obdarúvaj nás darmi Ducha Svätého,                                             

aby nás nič neodlúčilo od Teba,                                                                                                          

aby sme žili ako Božie deti,                                                                         

ktoré dennodenne vzývajú Otca na nebesiach.                   

Prosíme Ťa, daj, aby sme celý rok prežili v posväcujúcej 

milosti, aby sme svoje utrpenie a bolesti spájali s Tvojimi   

utrpeniami pre dobro Tvojej Cirkvi a na spásu sveta. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Všetci sme na jednej lodi.                                                         

Nechajme sa unášať na vlnách dobrej nálady! 

 

Plesová sezóna je v plnom prúde, a samozrejme ani naša 

farnosť si ju nemohla nechať ujsť. Dňa 31.1.2020 sa 

v Pastoračnom centre uskutočnil už v poradí 2. farský 

ples. Ples sa začal o 18:00 hodine slávením svätej omše.  

Na túto akciu sme sa pripravovali už niekoľko týždňov 

dopredu.  

Celým podujatím nás hudobne sprevádzala Ľudová 

hudba Slák a DJ Peter. Tešili sme sa aj na  tanečnú 

skupinu Carmen z Topoľčian. 

 

 

 

 

 

Druhý farský ples 
 



 

  

Zábavou a tancom nám čas ubiehal oveľa rýchlejšie, no 

zastavil sa pred polnocou, kedy sa začalo  losovanie 

tombolových  cien a čas plynul až do skorého rána.                       

Veľká vďaka patrí pánu dekanovi Štefanovi Bukovanovi, 

ktorí nás v tejto akcii s láskou podporil, celému 

organizačnému tímu, sponzorom, ktorí nám dali 86 

krásnych cien a samozrejme všetkým zúčastneným.  

Veríme, že aj v budúcnosti zažijeme príjemné chvíle 

strávené v našej farnosti. 

 

Sponzori: manželia Mikulášovci,, Firma KEJA DOM, manželia 

Kvasnicovci, Štreicherovci, p. Bíreš, p. Hajcer, firma B-FROST, kúpele Bielice- 

Magdaléna Kňazeová, NIKÉ, p. Danišová, kvetinový salón ANDREA, 

manželia Pavol a Mária Škvareninoví, ANTEX-Peter Páleník, Jozef  Janák 

ml., Redakcia MY, HAIR salón- Zuzka Moravčíková, Kaderníčka Michaela 

Centrum krásy,  p. dekan Čiernik,  p. Melíšek, Brothers Burger, KDK Krnča, 

Bošianka- manželia Kováčikovci, manželia Špánikovci, manželia Vlasákovci, 

p. Vlasák,  p. Zacharová, Fábikovci- spevokol Ginon, p. Justová - kaderníctvo 

Vlas, p. Peciarová , Betonárka Nadlice, p. Poliačik  Martin, p. Halmová- firma 

RICHTER,  p. Igaz, p. Hrozenská, manželia Minárikovci, p. Halonova, gélové 

nechty, Krnča- starosta, Bošany- starosta, organizačný výbor. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         

         

         

       

 



 

 

    

         

            

 

 

 

 

 



  

 

  

 

 

 

 

Sviatok Obetovania Pána ľudovo nazývaný Hromnice sa 

spája s požehnaním hromničnej sviece, v ktorej vidíme 

ochranu pred rozličnými živelnými pohromami a 

nebezpečenstvami. Býva tiež zvykom zapaľovať 

hromničnú sviecu pri umierajúcich, aby v pokoji prešli do 

večnosti. Používanie požehnanej sviečky pri modlitbe je 

pre veriacich symbolom prítomnosti Ježiša Krista.     

Sviece každoročne v úvode svätej omše požehnáva biskup 

alebo kňaz.  Zavedenie svätenia hromničných sviečok sa 

pripisuje pápežovi Geláziovi  r. 494. 

Dňa 2. 2. 2020 vo farskom kostole Bošany a na 

filiálkach Krnča a Práznovce sa požehnávali hromničné    

sviečky. 

 

 

 

 

 

Hromnice 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modlitbový deň Nitra 



 

 

 Sobotu 15. februára 2020 sa konal Modlitbový deň 

k úcte Matky všetkých národov v Mestskej hale v Nitre 

na Klokočine. Toto stretnutie bolo vynikajúcou 

duchovnou obnovou.  

Tohto stretnutia sa zúčastnili aj veriaci z Bošian, Krnče 

a Práznoviec. 

Program: 

8.30 hodine – Eucharistická poklona 

9.30 hodine – Prišli sme k matke“ 

                     svedectvá a hudobné pozdravy Panne  

                       Márii 

10.30 hodine – Prednáška P. Paula Máriu Sigla 

                         s aktuálnymi príspevkami na tému 

Panna Mária, Matka všetkých národov, nám vysvetľuje 

           víťaznú moc modlitby a obetovaného utrpenia 

12.00 hodine – Obedná prestávka 

13.30 hodine – Eucharistická poklona 

14.00 hodine – Pokračovanie prednášky 

 

 

 



  

 

 15.00 hodine  - Hodina Božieho milosrdenstva 

16.00 hodine - svätú omšu celebroval Mons. Viliam 

Judák.  

Na záver: 

Slávnostné zasvätenie Nepoškvrneného Srdcu Panny 

Márie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popolcová streda 

Popolcová streda je prvým dňom pôstneho obdobia. Jej 
termín pripadá na 40. deň pred Veľkou nocou. Pre 
nepravidelný dátum Veľkej noci sa jej termín každý rok 
mení. 

Tento rok pripadla Popolcová streda na 26.2.2020. 

                    

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Európa si musí zvyknúť na novú realitu.     

Koronavírus sa šíri celým svetadielom.                           

Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a 

nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona o civilnej 

ochrane obyvateľstva, vláda Slovenskej republiky 

vyhlásila 10. marca 2020 mimoriadnu situáciu na 

území Slovenskej republiky. 

Okrem rôznych opatrení došlo aj k zákazu verejného 

slávenia bohoslužieb. Po prvý krát v histórii sa sväté 

omše nekonali ani v chrámoch  Bošany a na filiálkach 

Krnča a Práznovce.  

Veriaci mali možnosť sledovať sväté omše cez katolícke 

média a webové portály. 

Kňazi našej farnosti pozývali veriacich k súkromnej 

modlitbe v rodinách.  

 

 

 

Zákaz slávenia bohoslužieb 



  

 

Pre súkromnú modlitbu bol Farský kostol v Bošanoch 

otvorený každý deň od 18:00 do 18:30 hodiny. Kostol 

v Práznovciach bol otvorený v pondelok, stredu 

a v nedeľu od 17:00 do 17:30 hodiny. Kostol v Krnči 

bol otvorený vo štvrtok a nedeľu od 17.00 do 17:30 

hodiny. 

Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák  

predložil veriacim text modlitby, ktorou sa ľud v 18. 

storočí modlil k Bohu a Panne Márii Sedembolestnej  

v čase morovej epidémie.  

 

Modlime sa 

 

 



  

 

 

 

 

Aj v roku 2019/2020 sa naši žiaci poctivo pripravovali 

na celoštátnu súťaž Biblickej olympiády. 

Súťaž bola zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta 

v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu 

spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého 

rozletu duše dieťaťa a mladého človeka.  

Hlavným cieľom bola výchova k hodnotám  

a medziľudským vzťahom na základe spoznávania 

biblických postáv  a udalostí. 

Knihy pre tento ročník  boli: 

Starý zákon:  Kniha Exodus 1 -24 a Kniha proroka 

Jonáša 

Nový zákon:  Evanjelium podľa Jána 

Spoločná téma vybraných kníh: Z tmy do svetla. 

 

 

 

Biblická olympiáda zrušená 

 

 

zrušená 
 



 

 

Dekanátne kolo malo prebiehať 26.3.2020 na fare 

Solčany. 

Vzhľadom k aktuálnej situácii na Slovensku 

(Koronavírus) bola Biblická olympiáda 26. marca 

2020 zrušená.  

 

Knihy boli i nosnou témou výtvarnej časti  

„Biblia očami detí a mládeže.“ 

Ide tu o nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie. 

Cieľ súťaže: Zaangažovať do vnímania a prežívania 

biblických dejín čo najviac detí a mládeže, privádzať ich 

k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto knihu kníh. 

Do súťaže sa zapojili žiaci piateho až deviateho 

ročníka. 

V diecéznom kole  reprezentovali našu školu 3 najlepšie   

práce z každej kategórie. 

 

 

 

 

http://zsbosany.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=1243
http://zsbosany.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=1243


  

 

Kategória 5. – 6. ročník 

1.miesto – V. Bartošová, 5.A 

2.miesto – J. Žiak, 5.A 

3.miesto – N. Ferenčíková, 6.B 

 

Kategória 7. - 9. ročník 

1.miesto – M. M. Gálisová, 8.A 

2.miesto – A. Kramárová, 7.C 

3.miesto – N. Halmová, 7.A 

Gratulujeme! 

Práce našich žiakov 

 

         
 

 

 



 

    

           

 

              

 

 

 

 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

“Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú 

medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou 

prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie 

a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými 

na hodnosť sviatosti.” (KKC 1601) 

Sviatosť manželstva je znakom spojenia Krista a 

Cirkvi. Dáva manželom milosť milovať sa láskou, akou 

Kristus miloval svoju Cirkev; takto milosť sviatosti 

zdokonaľuje ľudskú lásku manželov, posilňuje ich 

nerozlučiteľnú jednotu a posväcuje ich na ceste do  

 

 

 

 

Príprava snúbencov 
 



 

večného života. (KKC, 1661) 

Dňa 13. 3. 2020 (v piatok) v čase od 16.00 do 20.30 

hodiny sa vo Farskom pastoračnom centre v Bošanoch 

konala príprava snúbencov k prijatiu sviatostného 

manželstva v 3 základných celkoch: 

1. Kresťanské manželstvo a jeho priority 

2. Komunikácia v manželstve 

3. Manželská láska – otázky intimity v manželstve 

Snúbencom prajeme lásku, ktorá všetko verí, všetko 

dúfa, všetko pretrpí a nikdy neprestáva. Snúbencom 

prajeme veľa šťastia, porozumenia a Božieho 

požehnania. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Pred Veľkou Nocou nebola tradičná spoločná svätá 

spoveď, no záujemcovia mali možnosť pristúpiť k tejto 

sviatosti denne v čase, keď bol otvorený kostol pri 

zachovaní hygienických podmienok – rúško na tvári, 

ale aj na požiadanie jednotlivcov. 

Ako kresťania sme boli aj v tomto pre ostatných 

dobrým príkladom  

 

 

 

 

Netradičná svätá spoveď 



 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe pandémie sa v Nitrianskej diecéze 

neuskutočnili liturgické slávenia Veľkej noci pre 

verejnosť.  

Biskupi a kňazi slávili obrady Veľkého týždňa 

súkromne bez účasti veriacich. 

Veriaci boli oboznámení o hodine začiatku slávení 

obradov, a mohli sa duchovne pripojiť k modlitbe vo 

svojej domácnosti. 

Kostoly boli naďalej otvorené pre individuálnu 

modlitbu, individuálnu svätú spoveď na požiadanie, 

alebo individuálne podanie svätého prijímania na 

požiadanie, ale nie pre skupinové zhromažďovanie 

veriacich.  

 

 

 

 

Veľká noc v čase pandémie 

Covid-19. 

 



  

 

 

 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a 

obmedzenia bohoslužieb sa po prvýkrát v histórii  

ani v našom farskom kostole nekonalo  slávenie 

Veľkonočného trojdnia za účasti veriacich.  Túto 

slávnosť slúžili naši kňazi, Štefan Bukovan, Pavol 

Stanko a  Dominik Brňák. v  Kláštornej kaplnke. 

Veľkonočného trojdnia sa zúčastnilo 12 sestier. 

Spievala a na harmóniu sprevádzala sr. Petra a sr. 

Maximiliana.  Veriaci mali možnosť sledovať 

 liturgické obrady Veľkonočného trojdnia, ako aj 

ďalšie pobožnosti a duchovné aktivity 

prostredníctvom katolíckej televízie Lux a 

katolíckeho rádia Lumen. 

 

Veľkonočné trojdnie 



 

 

    

 

   Kvetná nedeľa 

      

    Zelený štvrtok 

            

 

 

 

Spomienka na Veľkú noc 

 



  

 

                  Veľký piatok    

                                        

     Biela sobota 

         

           

 

 

 

 

 



  

 

     Veľkonočná nedeľa 

      

       

         

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

V dňoch od nedele 3. mája do nedele 10. mája 2020 sa  

mala konať z našej farnosti  farská púť do Izraela. 

Cesta do Svätej Zeme mala byť letecky z Viedne do Tel 

Avivu. Počas púte nás mal sprevádzať odborný 

sprievodca  z cestovnej kancelárie Awertravel – Mons. 

Ján Majerník.  

 

 

 

 

 

Púť do Izraela zrušená 



 

Keďže ešte stále pretrvávala pandémia Covid-19.,      

púť do Svätej Zeme bola zrušená. 

Program zájazdu mal byť pestrý: 

 

1.deň: v poobedňajších hodinách stretnutie skupiny, transfer 

na letisko doViedne s následným odletom do Tel Avivu. Presun 

na ubytovanie do Betlehema. 

 2.deň: Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa 

a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety, presun do 

Jeruzalema- Západný múr /múr nárekov/, hora Sion – 

večeradlo a kostol usnutia Panny Márie. 

3.deň: Presun do Galilei , hora Karmel, Eliášova jaskyňa a 

miesto úcty Panny Márie Škapuliarskej, výstup na horu Tábor 

/peši, alebo taxíkom za 8,-USD/,prehliadka kostola 

Premenenia, Nazaret - Bazilika Zvestovania a kostol svätého 

Jozefa, Kána Galilejská - miesto prvého zázraku Pána Ježiša, 

kde si manželia obnovujú manželské sľuby. 

4.deň: Hora Blahoslavenstiev, Tabgha 1 - miesto zázračného 

rozmnoženia chlebov a rýb; Genezaretské jazero Tabgha 2 - 

miesto Primátu svätého Petra, Kafarnaum - dom svätého. 

Petra a miestna synagóga. Pri jazere možnosť zakúpenia 

obedu tradičnej ryby svätého Petra. 

5.deň: Jeruzalem - prehliadka mesta, návšteva Olivovej hory – 

panoráma (najkrajší pohľad na staré mesto); kostolík Dominus 

Flevit - plakal nad Jeruzalemom. 

6. deň: Getsemanská záhrada a Bazilika Agónie /miesto, kde 

sa Pán Ježiš potil krvou/, kostol hrobu Panny Márie, 

prehliadka Starého mesta - Krížová cesta (Via Dolorosa), 

Bazilika Božieho hrobu, Kalvária - Golgota. 

7.deň: prehliadka Betánie - Lazárov hrob, návšteva miesta 

Ježišovho krstu Qasr al Jahúd na hranici s Jordánskom, 

prechod Júdskou púšťou – najstaršie obývané mesto sveta 

Jericho, hora pokušenia, návšteva Mŕtveho mora s možnosťou 
 



  

 

kúpania. Pre záujemcov je fakultatívny výlet Massada a 

Qumrán. 

8.deň: Betlehem - Bazilika Narodenia Ježiša Krista, Pole 

pastierov, jaskyňa Mlieka, možnosť nákupu suvenírov. Okolo 

obeda odchod na letisko do Tel Avivu, odlet do Viedne a 

následne transfer na Slovensko. 

Je nám veľmi ľúto, že sme túto zaujímavú púť nemohli 

absolvovať.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Vzhľadom na dobrý vývoj so šírením nového 

koronavírusu na Slovensku sa od stredy 6.5.2020 pri 

dodržaní určitých podmienok ( rúška, dezinfekcia, 2m 

od seba...) začali slúžiť sväté omše v chrámoch za účasti 

veriacich.                                                                             

Sväté omše v nedeľu sa slúžili pre osoby staršie ako 65 

rokov a pre osoby v rizikových skupinách osobitne. 

V Bošanoch mali možnosť veriaci prísť na bohoslužby 

nasledovne:  

sobota s platnosťou na nedeľu pre seniorov o 16.30 

hodine,                                                                                     

pre ostatných veriacich o 18:00 hodine (s nedeľnou 

platnosťou)                                                                        

nedeľa pre seniorov o 7.00 hodine, pre ostatných 

veriacich o 10:00 hodine a 18:00 hodine. 

 

 

 

 

Bohoslužby povolené 



  

Krnča:  

Nedeľa pre seniorov o 7.00hodine, pre ostatných 

veriacich o 10:00 hodine.    

Práznovce o 8:30 hodine.   

           

 

            

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvé sväté prijímanie sa v Bošanoch konalo 31. 5.  

2020.                                                                     

V sobotu deti prijali prvýkrát sviatosť zmierenia.                                                                      

Vzhľadom na danú situáciu (koronavírus) sväté 

prijímanie bolo vysluhované vo farskom kostole 

svätého Martina v Bošanoch na dvakrát:   

3.A mala sväté prijímanie o 9.00 hodine.  

Sviatosť prijalo 16 detí.  

3.B mala sväté prijímanie o 10.30 hodine.  

Sviatosť prijalo 16 detí.                                                                     

Počas svätého prijímania boli dodržané všetky 

predpísané podmienky ( dezinfekcia, rúško, 2m od seba 

- každá druhá lavica prázdna)., 

 

 

 

Prvé sväté prijímanie 

v čase Covid - 19 



  

 

Po prijímaní pán dekan, ktorý deti pripravoval k tejto 

sviatosti odovzdal deťom pamätné listy, ktoré im majú 

pripomínať, že týmto dňom sa nič nekončí, ale život 

s Ježišom práve začal a pokračuje každý deň. 

 

3.A 

 

     

     

 



 

 

    

      

      

    

 

 

 

 



 

3.B 

 

 

   

     

     



  

 

            

                  

                  

                  

 

 



  

 

 

 

 

 

31.5.2020 o 15:00 hodine sa konala modlitba 

posvätného ruženca na Krnči pri kaplnke Lurdskej 

Panny Márie v Horňanoch. 

 

         

 

 

 

 

Modlitba posvätného 

ruženca Horňany 
 



  

  

Božie Telo 

povolené 
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 

ľudovo nazývaná aj Božie Telo je prikázaný 

sviatok v katolíckej cirkvi. Je pripomienkou 

skutočnej prítomnosti Ježiša Krista, spasiteľa 

sveta, vo Sviatosti oltárnej ako Boha a človeka. 

Oslavuje sa vždy v druhý štvrtok po slávnosti 

Zoslania Ducha Svätého.  

Tento sviatok je spojený s procesiami 

eucharistickými pochodmi naprieč mestami a 

obcami doprevádzanými modlitbami. 

Keďže 10. 6. 2020 bolo vládou vyhlásené 

uvoľnenie opatrení proti koronavírusu sa v našej 

farnosti aj na filiálkach Krnča a Práznovce 

konala 11.6.2020 slávnosť Najsvätejšieho 

Kristovho Tela a Krvi spojená s procesiou. 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Cirkevn%C3%BD_sviatok#Prik%C3%A1zan%C3%A9_sviatky_R%C3%ADmskokatol%C3%ADckej_cirkvi_(Slovensko)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cirkevn%C3%BD_sviatok#Prik%C3%A1zan%C3%A9_sviatky_R%C3%ADmskokatol%C3%ADckej_cirkvi_(Slovensko)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Katol%C3%ADcka_cirkev_(latinsk%C3%A1_cirkev_a_v%C3%BDchodn%C3%A9_katol%C3%ADcke_cirkvi)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BEi%C5%A1_Kristus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Olt%C3%A1rna_sviatos%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tur%C3%ADce


  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Dňa 14. 6. o 10:00 hodine bolo prvé sväté prijímanie 

v Krnči.  

Svätá spoveď pre prvoprijímajúce deti, ich rodičov, 

krstných rodičov, starých rodičov a súrodencov bola 

v sobotu 13. júna o 8:30 hodine v kostole v Krnči. 

Prvé sväté prijímanie v Krnči prijalo 6 detí, ktoré 

pripravoval pán kaplán Pavol Stanko na hodinách 

náboženstva.  

Počas svätého prijímania boli dodržané všetky 

predpísané podmienky (dezinfekcia, rúško, 2m od 

seba...)  

Po prijímaní pán kaplán odovzdal deťom pamätné 

listy, ktoré im majú pripomínať tento krásny deň, 

kedy sa prvý krát stretli s Pánom Ježišom. 

 

 

Prvé sväté prijímanie   

Krnča 
 



  

 

 

      

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pán kaplán Pavol Stanko, prišiel do našej farnosti 

1.7.2017. Jeho prvou farnosťou bol Trenčín – Juh. 

Bošany boli jeho druhou farnosťou. Sme šťastní 

a ďakujeme Pánu Bohu, že Ho poslal šíriť Božie slovo 

k nám, do našej farnosti. 

Od 30.6.2020 bol pán kaplán Pavol Stanko z našej 

farnosti v ktorej pôsobil tri roky ustanovený za 

kaplána do farnosti Komjatice.  

 

Rozlúčka s pánom kaplánom 

Pavlom Stankom 



  

 

Hovorí sa, že  vždy keď niečo končí, niečo nové 

začína.  

S pánom kaplánom Pavlom Stankom, sme sa rozlúčili 

pri večernej svätej omši dňa 29.6.2020. 

Je nám ľúto, že odchádza od nás po takej krátkej dobe. 

Ani sme sa nenazdali, ako veľmi rýchlo prešli tri roky 

od Jeho príchodu medzi nás.  Ďakujeme mu za jeho 

trojročnú prácu pre naše farské spoločenstvo a na 

novom mieste mu želáme hojnosť Božích milostí. 

 Pán kaplán, buďte stále svetlom, ktoré ukazuje 

správnu cestu k Pánu Bohu.  

Prosíme Pannu Máriu, aby Vás ochraňovala aj na 

novom pastoračnom mieste. Budeme na Vás myslieť 

v našich modlitbách. 

Pán Boh zaplať za všetko!   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Akolytát je služba, ktorá dovoľuje akolytovi pomáhať 

kňazovi pri slávení liturgických obradov: akolyta môže 

rozdávať sväté prijímanie, čistiť liturgické nádoby po 

svätom prijímaní, prinášať Sviatosť oltárnu chorým, 

ktorí sú doma na lôžku; môže vystaviť Sviatosť 

Oltárnu k verejnej poklone v cibóriu alebo  

v monštrancií, ako aj ju uschovať naspäť do 

svätostánku a môže viesť aj eucharistické pobožnosti  

v neprítomnosti kňaza, nemôže však pri tom udeľovať 

ľudu požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.  

Náš farník, Mgr. Peter Gajdoš prijal 9. 6. 2020 o 9:00 

hodine na svätej omši v katedrále – bazilike svätého 

Emeráma v Nitre z rúk biskupa Mons. Viliama 

Judáka ministerium akolytátu.  

Gratulujeme! 

 

Akolytát v našej farnosti 



  

           

 

             

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Dňa 30.6.2020 pri večernej svätej omši sme privítali 

v našej farnosti nového výpomocného duchovného   

P. Kristiána Martina Šalamona OP.   

Narodil sa 18.12.1977 v Košiciach. Primície mal 

28.6.2003 v Košiciach o 11.00 hodine. Naposledy 

pôsobil vo farnosti Trenčín – Orechové.  

Prajeme mu do jeho pastoračnej činnosti v našej 

farnosti všetko najlepšie, pevné zdravie a ochranu 

Panny Márie. 

 

 

  

Výpomocný duchovný 

Martin Šalamon 

Šalamon 



  

Pán kaplán poskytol rozhovor do časopisu Bošanec. 

„Bližšie k ľuďom“ 

Mohli by ste sa čitateľom nášho občastníka 

predstaviť? 

Narodil som sa v Košiciach, kde som študoval na 

gymnáziu, potom som vstúpil do dominikánskeho 

kláštora a vyštudoval katolícku teológiu v Košiciach. 

Ako sa kňaz rehoľník dostane do farnosti 

v Bošanoch? 

Požiadal som svojich predstavených o uvoľnenie žiť 

tri roky mimo komunity, aby som mohol byť 

k dispozícií pre farskú pastoráciu, a tak byť aj bližšie 

k ľuďom. 

Ste tu pár týždňov, ale pamätáte si na vaše úplne 

prvé pocity z Bošian? 

Keď som vchádzal do Bošian, potešil som sa. Nemal 

som žiadne predsudky, ani obavy, nikdy som tu nebol. 

Vedel som len, že odtiaľto pochádza pán kardinál Ján 

Chryzostom Korec, Je to určite výnimočné miesto 

poznačené touto osobnosťou a zatiaľ sa snažím 

spoznávať ľudí ako aj ich zvyky. Cítim sa prijatý. 

Vždy je to o tom, ako k ľudom pristupujete. 

 

 



 

Čo vám tu chýba? 

Zatiaľ mi tu nechýba nič. Naučil som sa vnímať 

v živote skôr to, čo mám a nie to, čo nemám. Verím, že 

Bošany ma určite obohatia. 

Už som spomenula, že patríte do Rehole Kazateľov – 

dominikánov. Prečo práve táto rehoľa? Kedy skrslo 

rozhodnutie ísť touto cestou? 

Práve kvôli kázaniu a ohlasovaniu evanjelia. Moje 

rozhodnutie vo mne rástlo aj cez príklady ľudí v okolí, 

vnímal som prácu iných kňazov a rehoľníkov. Zároveň 

som vyrastal v rodine, ktorá bola harmonická, a preto 

som určite uvažoval aj nad tým, ako si založiť vlastnú 

rodinu. Tieto dve cesty išli paralelne popri sebe. Po 

gymnaziálnych štúdiách som sa však rozhodol, vstúpil 

som do kláštora a tak pokračoval v teologických 

štúdiách. Počas týchto rokov štúdia som pociťoval, že 

cesta kňazského povolania je cesta, ktorá by ma mohla 

robiť šťastným v službe iným. Pamätám si, keď som 

prvýkrát povedal doma, že chcem byť kňazom a ako mi 

na to otec povedal: “Keď sa rozhodneš ísť cestou ku 

kňazstvu, tak choď. Nebudeme ti v tom brániť, ale 

vydrž a buď zodpovedný za svoje rozhodnutia“ A to vo 

mne rezonuje celý život. 



  

Aké ste mali predchádzajúce pôsobiská? 

Pôsobil som vo viacerých mestách na Slovensku, kde 

máme kláštory, ako napríklad v Dunajskej Lužnej, 

Zvolene, v Žiline, Košiciach. Popri kňazskej službe  

som pôsobil aj ako stredoškolský učiteľ alebo ako 

duchovný správca kostola. Tiež som pôsobil krátko aj 

v zahraničí. Dominikáni sú kazatelia na ceste.  

Akú prácu by ste robili, keby ste neboli kňaz? 

Kňazstvo je pre mňa nielen povolaním, ale aj poslaním. 

Buď ide človek cestou manželstva alebo cestou 

zasväteného života. Ja neľutujem, že som sa stal 

kňazom. Vedel by som ho však obohatiť na poli umenia 

a architektúry, alebo pedagogickej a psychologickej 

rovine v krízovej intervencii. 

A čo budete robiť tu v Bošanoch? 

Moja taká hlavná činnosť v Bošanoch, je katechéza na 

základných školách ako v Bošanoch, tak aj na Krnči, 

ale aj duchovná výpomoc v tejto farnosti. 

Spomínali ste, že ste boli v zahraničí. Kde to bolo? 

Bolo to Lotyšsko, chudobnejšia farnosť, kde sme stavali 

kostol a venovali sa sociálne slabším ľuďom. Našou 

úlohou ako kňazov- rehoľníkov, okrem našej duchovnej 

 



 

služby, bolo byť aj znamením a svedectvom viery pre 

iných, keď sme zmierňovali ich fyzický a duchovný 

hlad. Svedectvo viery v Boha vieme prinášať ľuďom 

vtedy, keď vidia, že žijeme svoj život radostne 

v službe druhým, že im vieme načúvať a hneď ich 

neodcudzovať, ale im prinášať nádej do situácií, kde 

sa zdá, že niet východiska. Ako svätý Otec František 

často hovorí, máme byť autentickí, ľudskí a ja 

používam rád „byť jasne čitateľní“, aby cez nás bolo 

vidieť dobrého Boha. 

Prezraďte niečo o sebe. Čo robíte vo voľnom čase? 

Rád si prečítam dobrú knihu, idem na turistiku, mám 

rád prírodu a ak to čas dovolí, venujem sa aj umeleckej 

tvorbe byzantskému umeniu – maľujem pôvodnou 

technikou. Okrem maľby sa rád popasujem aj 

s mozaikou. Nezabudnem si dať aj šálku dobrej kávy 

v spoločnosti a rozhovore s druhými ľuďmi.  

Čítala som jeden zaujímavý rozhovor s vami. 

Dozvedela som sa, že sa venujete zoznamovaniu ľudí 

nad 25 rokov, ktorých ťaží samota. Organizujete 

stretnutia na rôznych úrovniach a ak som správne 

pochopila, nejde tu len o to, aby výsledkom bolo 

manželstvo. Zrejme je to vhodný spôsob trávenia 

času, spoločné večery s hosťami, hudbou, duchovnou  



  

činnosťou, dobrým jedlom, spoznávaním krajín...  

Ako ste prišli na tento koncept pastorácie? 

Samota a smútok ničí každého človeka. Preto som 

usúdil, že je  dobré pomôcť slobodným ľuďom a mať pre 

nich priestor, kde sa má slobodný človek možnosť 

realizovať a vidieť i počuť druhých, ako prežívajú svoje 

životy. Preto som im ponúkol možnosť zapojiť sa spolu 

so mnou do chodu kaviarne, do obsluhy, výzdoby, 

organizovania a pozývania hostí, ako aj do spolu- 

moderovania zaujímavých tematických večerov, 

pretože práve cez túto nezištnú službu môžu aj iní 

spoznať krásu človeka, jeho talenty či dary a zaľúbiť 

sa. Potrebujeme jeden druhého, lebo Boh nám každému 

dal iný dar, ktorým môžeme obohatiť toho druhého 

a možno aj kráčať spoločnou cestou života.  Mojím 

cieľom teda nebolo len vytvoriť nejakú uzavretú 

skupinu slobodných ľudí, ale vytvoriť miesto pre 

komunikáciu, kde môže vzniknúť vzťah priateľstva 

alebo manželstva. Dôležité je, aby sa ľudia nielen 

virtuálne , ale aj reálne  stretávali a formovali 

v názoroch, pohľade na svet, morálnych hodnotách, 

vedeli sa dobre zabaviť, ale aj prehĺbiť svoju vieru. 



 

Ako vám to bude fungovať teraz, tak ďaleko od 

Košíc? 

Funguje to ďalej. Prebrali to iní spolubratia, ktorí 

zostali v Košiciach.  

Ako hovoríte... Mužom dnes chýbajú vzory a ženy 

prebrali iniciatívu pre vstup do manželstva. Čo s tým? 

Áno, mužom chýbajú vzory. Otec má odmalička nájsť 

spôsob, ako vťahovať svojho syn  do svojho sveta- 

sveta muža. Učí ho, že pravý muž je mužom vzťahov. 

Koná vo vzťahoch a neuteká do samoty. Je autoritou, 

ktorá dvíha a povzbudzuje druhého a neponižuje. 

Pravý muž je prítomný a žije prítomnosť tu a teraz. 

V mojom okolí je stále viac mladých, ktorí nepovažujú 

manželstvo za dôležité. Myslíte si, že sa s tým dá 

niečo robiť? Uteká sa potom z takého vzťahu ľahšie 

napriek tomu, že sú tam aj deti? 

Dnes už nie je spoločenský tlak na to, aby sa museli 

muž a žena  zosobášiť. V minulosti ľudia viac vnímali 

posvätnosť manželského zväzku. Prečo ľudia majú 

túto obavu, môžeme zistiť len v rozhovore s nimi – čo 

je ich dôvodom, že nedokážu prevziať na seba 

záväzok jeden za druhého, ktorý je vyjadrený aj  

 

 

 



  

sobášom. Niekedy to môže byť aj vplyv spoločnosti. 

Keď sa niečo pokazí, jednoduchšie je to vrátiť 

a vymeniť, ako začať opravovať. Urobiť zo svojho 

života totálny dar pre svojho manžela/ku vyžaduje 

odvahu a obrovské úsilie a napredovanie v láske, ktorá 

musí byť úplná, nesledujúca vlastné egoistické sklony, 

nesnažiaca sa partnera degradovať len na predmet 

svojej žiadostivosti, ale musí byť zameraná na jeho 

dobro, schopná nezištne sa darovať bez nároku na 

odmenu. Musí byť verná, nerozlučná a plodná, 

smerujúca od darovania sa sebe navzájom k darovaniu 

nového života, ktorý bude obrazom ich lásky 

a trvalým znakom ich manželskej jednoty. Vidím , že 

stúpajúca rozvodovosť a nárast žiadostí o prešetrenie 

platnosti manželstva v Cirkvi, len vyvoláva dojem, že 

manželstvo je priveľkým životným rizikom, väzením, 

obmedzujúcim slobodu, nezmyselným investovaním 

svojho života do zväzku, ktorý aj tak nemá dlhú 

životnosť a ktorého rozviazanie je namáhavé 

a zdĺhavé, prípadne nemožné vzhľadom na sviatostnú 

povahu kresťanského manželstva (za predpokladu 

splnenia všetkých náležitostí k jeho platnému 

uzavretiu). Dochádza tak k mylnému 

uprednostňovaniu a obhajovaniu tzv. „nových foriem“  

 



 

manželstva, akými sú napríklad homosexuálne 

partnerstvá alebo voľné partnerské spolužitie, ktoré je 

pokladané za súkromnú záležitosť partnerov, 

založenú na vzájomnej príťažlivosti, súzvuku pováh 

a citovej náklonnosti, ktorú nazývajú láskou. Ak 

pominie, prípadne ak „zväzok“ stratí svoju 

dovtedajšiu intenzitu alebo nenapĺňa ich vopred 

určenú predstavu, mnohí si myslia, že je možné len tak 

ho slobodne prerušiť a angažovať sa v novom vzťahu. 

Má zmysel vôbec vstúpiť do manželstva? 

Spoločnosť a médiá ku kladnej odpovedi na túto 

otázku veľmi neprispievajú. Práve naopak. Stavajú 

na demagógii a prezentujú veľakrát nesprávny a často 

amorálny spôsob života, prežívania lásky a vzťahov 

ako ten „pravý“. Najmä mladým ľuďom, často 

zraneným z rozpadu manželstva ich rodičov, 

priateľov či známych, prežívajúcim strach a neistotu 

pri rozhodnutí sa „pre“ alebo „proti“ manželstvu, je 

takýmto spôsobom predstavený akýsi druh 

liberalizmu, slobody v láske a milovaní, ktorá vraj 

dokáže „naplniť“ ich túžbu po šťastí, slobode, ktorá je 

však mylne chápaná a ktorej podstata sa tým vytráca. 

Preto v dnešnej dobe pociťujem ako je obzvlášť 

naliehavé, upriamiť pozornosť na pravú hodnotu 



  

 

manželstva a to tak, že sa vrátime „na počiatok“, 

k pôvodnému Božiemu plánu s človekom, mužom 

a ženou, ktorí práve v manželskom zjednotení dokážu 

spoznať skutočnú pravdu o sebe, nájsť seba samých 

a zaceliť tak ranu osamotenosti. Preto si myslím, že  aj 

našou úlohou je nielen túto pravdu druhým 

pripomínať, ale im aj pomôcť, dodať odvahu rozhodnúť 

sa, vydať sa na cestu manželskej lásky a vytrvať, lebo 

ako hovorí Ježiš: „kto vytrvá do konca, bude spasený“. 

Redakcia Bošanec. 

 

 

 

 

 



pre ostatných veriacich 

 

 

 

 

 

 

 

Začiatok rok  1994       Koniec rok  2020 

Výpomocný duchovný: ThLic. Dominik  Brňák 

 

 

Dom svätej Kataríny Labouré 

zrušený 



 

 

Prvé sestry prišli do Bošian v roku 1994. Komunitu 

tvorilo 10 sestier. Pokiaľ sa opravovala budova 

bývalých detských jaslí, bývali v pastoračnom centre. 

Sestry boli v mladšom dôchodkovom veku, a tak sa rady 

zapájali do duchovnej a telesnej služby starým a chorým 

v ich domoch – prinášali im Eucharistiu, počúvali ich, 

pomáhali im, čo potrebovali. 

27.septembra 1995 otec kardinál Ján Chryzostom Korec 

– rodák z Bošian – po dokončení rekonštrukcie posvätil 

Dom svätej Kataríny Labouré. Dom bol od začiatku 

určený pre staré a choré sestry, od 1. 9. 2008 prešiel pod 

správu Slovenskej katolíckej charity. Komunitu tvorilo 

26 sestier; z toho 21 bolo v dôchodkovom veku a 5 

mladších sestier spolu so siedmimi civilnými    

zamestnancami zabezpečovali  zdravotnícku 

a opatrovateľskú starostlivosť o sestry a celkový chod 

domu. Staršie sestry boli vďačné, že ešte malými 

skutkami môžu pomôcť, že sa môžu modliť a obetovať 

svoje ťažkosti a utrpenia. Už niekoľko rokov 

prichádzali k ním počas letných prázdnin dievčatá na 

brigádu.  

 



 

 

Mali možnosť modliť sa s nimi a pomáhali pri bežných 

prácach v dome, ako je upratovanie, žehlenie, či 

zaváranie. Dievčatá sa rady stretávali  so staršími 

sestrami, ktoré im rozprávali o svojom živote  

a povolaní.                                

Dom bol otvorený pre ľudí; mali možnosť prísť na 

svätú omšu a pobožnosti do kaplnky, porozprávať sa, 

požičať si duchovnú literatúru a podobne. V prípade 

potreby a podľa  možností  sestričky požičiavali  

pomôcky pre chorých (postele, WC- kreslá, invalidné 

vozíky ...) a príležitostne  poskytovali zdravotnícku 

starostlivosť.                                                                  

Sestričky sa zapájali   aj do života farnosti – v nedele  

prinášali Eucharistiu starým a chorým farníkom 

a starali sa o pranie a žehlenie prádla pre farský kostol.                   

S miestnym klubom dôchodcov  sa každoročne zapájali 

do zbierky „Boj proti hladu“. Staršie sestry sa 

zúčastňovali niektorých stretnutí, ktoré sa konali 

v klube – napríklad Štedrá večera, Stretnutia 

jubilantov...   

 

 

 

 



 

 

Od 1.7.2020 bol osvietený pán kanonik, Mons. Dominik 

Brňák ustanovený za duchovného správcu do rehoľného 

domu sestier Vincentiek v Belušských Slatinách.  

Vo farnosti zostala komunita troch sestier. Predstavená 

Vincencia, sestra Alfonza a sestra Bernadeta. Sestričky 

sú ubytované v Pastoračnom centre. 

Výpomocný duchovný, ThLic. Dominik  Brňák, ktorý 

v našej farnosti pôsobil deväť rokov,   a sestričky, nám 

v našej obci budú veľmi chýbať.  

Prajeme im v ich novom domove hlavne veľa síl a veľa 

Božieho požehnania v ich krásnom povolaní.  

Veríme, že na Bošany budú mať len dobré spomienky. 

Pán Boh zaplať! 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Prvý duchovný sestier v Dome svätej Kataríny bol P. 

Ignác Matkulčík, kňaz Misijnej spoločnosti svätého 

Vincenta de Paul.                                                            

Zomrel náhle a nečakane 3.5.1997.                                                     

Po smrti pána Matkulčíka sa vystriedalo niekoľko 

kňazov:                                                                                                

P. Vojenčiak                                                                                                   

P. Domin                                                                                                        

P. Štefan Krištín - vincentín                                                                                   

Verbisti:                                                                                                          

P. Slivka                                                                                                                     

p. Prokop                                                                                                             

p. Géze                                                                                                                    

od  1. 3. 2002 dôsojný pán Stanislav Grešša                                                            

od 1.11.2005 dp. Peter Kičin.                                                                                

od októbra 2011  do konca júna 2020 tu pôsobil dp. 

kanonik Dominik Brňák. 

 

 

Kňazi pôsobiaci v 

Dome svätej Kataríny 

 



 

 

 

 

 

 

 

Posilnený sviatosťami zomrel 24. júla 2020 po ťažkej 

chorobe vo veku 70 rokov a v 46. roku kňazstva kňaz 

Trnavskej arcidiecézy Róbert Gombík.  

Róbert Gombík sa narodil 30. júla 1949 v Bošanoch, 

rodičom Adolfovi Gombíkový a Anne rodenej Benkovej. 

Pokrstený bol 3. augusta 1949 v Bošanoch. Po 

ukončení formácie a štúdia v bratislavskom Kňazskom 

seminári svätého Cyrila a Metoda a na Cyrilometodskej 

bohosloveckej fakulte bol 14. marca 1975 v Bratislave 

vysvätený za kňaza. Kňazskú vysviacku prijal z rúk 

trnavského apoštolského administrátora, biskupa 

Mons. Júliusa Gábriša.   

 

Spomienka na Róberta   

Gombíka - kňaza 



 

 

Po vysviacke nastúpil na prvé kaplánske miesto do 

Senca (1975-1978). V rokoch 1978-1985 bol mimo 

pastorácie z dôvodu podpísania Charty 77, čím sa stal 

pre vtedajší totalitný komunistický režim nepohodlný. 

V roku 1985 nastúpil na kaplánske miesto do Štúrova. 

V roku 1986 sa stal farským administrátorom farnosti  

Sikenička, kde zotrval do roku 1990. V rokoch 1990-

2010 pôsobil ako farský administrátor vo farnosti 

Žihárec. Od roku 2010 až do svojej smrti v piatok 24. 

júla 2020 pôsobil ako farár farnosti Svätý Peter  

v Hurbanovskom dekanáte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Termíny konsekrácia, konsekrovať (latinsky 

consecratio ), znamená zasvätiť niečo Bohu.  

Kostol svätého Martina v Bošanoch bol prvý krát 

konsekrovaný spolu s oltárom, do ktorého boli vložené 

ostatky (relikvie) svätých Gaudencia a Lucila 

mučeníkov, 20. augusta 1788  nitrianskym biskupom 

Františkom III. Xaverom Fuchsom, ktorý vtedy 

prišiel do Bošian.  

Ostatky svätých sa vkladali do oltára preto, lebo  

v prvotnej Cirkvi sa slúžievali sväté omše iba na 

hroboch mučeníkov. Bolo zvykom, že pred 

konsekráciou priniesli ostatky svätých, ktorí mali byť 

vložení do oltára už večer predtým. V noci bola 

zvyčajne pri relikviách stráž, spojená s dlhým 

modlením.      

Konsekrácia kostola svätého 

Martina v Bošanoch 



  

 

Konsekráciu nášho kostola sme si pripomenuli vo 

štvrtok 20. 8. 2020.  

Táto slávnosť sa začala sláviť vigíliou - svätou omšou 

v stredu 19.8.2020 o 20:00 hodine, spojenou 

so starobylým obradom lucernária - obradom svetla, 

ktorá sa konala pred kostolom, kde sa nachádza socha 

Najsvätejšej trojice. Veriaci sa modlili litánie 

k všetkým svätým, potom nasledoval sprievod okolo 

kostola so zapálenými sviecami. Po sprievode veriaci 

išli do kostola, kde sa konala svätá omša. Slávnosť 

prebiehala dôstojne a veriacim priniesla veľa nových 

poznatkov o našom kostole, ktoré  sa dozvedeli 

hlavne z homílie pána kaplána, ktorý krásne podal 

výklad o obrazoch, ktoré sa nachádzajú na klenbe 

kostola. 

 

       
 

 

 

 



 

           

            

                

                 

                  



  

        

       

       

        

 

 

 

                                                        



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
V sobotu 29.8.2020 sa farníci z Bošian, Krnče 
a Práznoviec zúčastnili  farskej púte do Baziliky 
svätého Benedikta, opáta v Hronskom Beňadiku a 
mariánskeho pútnického miesta v Topoľčiankach.  
Na púť sa išlo autobusom. 
Odchod autobusu bol od kostola Krnča o 8:00 hodine,  
od kostola Práznovce o 8:10 hodine,    
od Kultúrneho domu v Bošanoch o 8:20 hodine.  
 
 

   
 

Farská púť 
 



 

 

      

      

       

      



  

 

      

      

      

                                                    



  

 

 

 

 

 

 

Žiaci oddýchnutí po prázdninách nastúpili do školy 

2. septembra. Vo vyučovaní Náboženskej výchovy 

nastala zmena. Sestrička Monika Vámošová,     

ktorá vystriedala sestričku Zuzanu Kollárovú,  ktorá 

vyučovala náboženstvo rok pred ňou odišla do Šale. 

Namiesto Moniky Vámošovej bude tento školský rok 

vyučovať Náboženskú výchovu pán kaplán   Martin 

Šalamon.                                                                                  

Prajeme mu veľa úspechov. 

 

 

 

 

 

 

Začiatok školského roka 



  

 

 

 

 

 

 

 

V nedeľu 13.9.2020 sa konala v Krnči výročná hodová 

slávnosť  hody - odpust, patrocínium kostola - 

Narodenia Panny Márie a zároveň veriaci pri svätej 

omši  ďakovali Pánu Bohu za novú úrodu.  

O krásnu výzdobu kostola sa postarali veriaci z 

Krnče, Práznoviec a Bošian, ktorí priniesli plody zo 

svojich záhrad, sadov, polí, lúk a lesov. Ďakujeme 

Pánu Bohu za všetky milosti, ktorými našu farnosť 

požehnáva. Pán Boh zaplať! 

        

 

 

 

 

 

Hody v Krnči 

a poďakovanie za úrodu 
 



 

 

     

     

     

     

 

 

  



  

 

Poďakovanie za úrodu Práznovce 13.9.2020 

       

       

          

          

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

    



 

 

Poďakovanie za úrodu Bošany 19.9.2020  

 

     

     

        

        

       

 

 



  

       

          

       

        

               

 

 



  

 

 

 

 

 

 

V súvislosti s vyhlásením núdzového stavu a druhej 

vlny šírenia koronavírusu Covid-19 bolo možné od   

1. októbra 2020 až do odvolania sledovať denne 

sväté omše v mimoriadnych časoch na TV LUX ako 

aj v Rádiu Lumen. 

 

Núdzový stav Covid-19 



 

PRIAME PRENOSY SVÄTÝCH OMŠÍ 

TV LUX 

Svätú omšu bolo možné sledovať - formou TV vysielania, 

na stránke www.tvlux.sk/naživo a na facebooku TV LUX. 

Rádio Lumen 

Priame prenosy svätých omší boli vždy ráno o 08:30 hodine 

a večer o 18:00 hodine. Ranné sväté omše o 08:30 hodine  

LUMEN vysielal z banskobystrickej Katedrály svätého 

Františka Xaverského. Podobne ako počas prvej vlny 

pandémie ich sledovatelia videli aj cez videozáznam na 

profile Rádio Lumen na facebooku. 

Večerné sväté omše o 18:00 hodine boli prenášané najprv z 

Banskej Bystrice, neskôr z rôznych prenosových bodov 

Rádia LUMEN z celého Slovenska. 

Sväté omše v našej farnosti boli  nasledovne:  (50 ľudí v kostole)    

Bošany -sobota seniori 16.30 hodine  (s platnosťou na nedeľu )               

                            nedeľa 7.00 a 8. 30 hodine 

ostatní veriaci – sobota 18.00 hodine 

                            nedeľa 10.00 hodine 

Krnča – nedeľa seniori 6.30 hodine 

                           ostatní 10.00 hodine 

Práznovce –     nedeľa seniori  7.30 hodine            

                      ostatní  8.30 hodine 

 

 

  

https://www.facebook.com/televizialux/?__cft__%5b0%5d=AZXsn2FxQ0Z7AzkEHJ2aaekiT49C4B6vEtdqFVm4a-xwgK9IrnHsoiX7xL-ZsYpbphIaGHS3cg6FJ-9LrFhu4Zz3rZFOi59DShiClTgtR4EzUA2fMBbU0OIbodpW7XGXX04PIxJcB0547ISb2jLNIFfda2FdoDjTcVPcwbHHk6psIoVMZlzkUE6xYiqbu2O1jeMq3GLnEVzEyvGgUMH_rW-zo59rLE5danMX7JayjDKN42zXsXMfUWyIb9wx775c7UM&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/televizialux/?__cft__%5b0%5d=AZXsn2FxQ0Z7AzkEHJ2aaekiT49C4B6vEtdqFVm4a-xwgK9IrnHsoiX7xL-ZsYpbphIaGHS3cg6FJ-9LrFhu4Zz3rZFOi59DShiClTgtR4EzUA2fMBbU0OIbodpW7XGXX04PIxJcB0547ISb2jLNIFfda2FdoDjTcVPcwbHHk6psIoVMZlzkUE6xYiqbu2O1jeMq3GLnEVzEyvGgUMH_rW-zo59rLE5danMX7JayjDKN42zXsXMfUWyIb9wx775c7UM&__tn__=kK-y-R
http://www.tvlux.sk/naživo
https://www.facebook.com/R%C3%A1dio-Lumen-606811289387431/?__cft__%5b0%5d=AZXsn2FxQ0Z7AzkEHJ2aaekiT49C4B6vEtdqFVm4a-xwgK9IrnHsoiX7xL-ZsYpbphIaGHS3cg6FJ-9LrFhu4Zz3rZFOi59DShiClTgtR4EzUA2fMBbU0OIbodpW7XGXX04PIxJcB0547ISb2jLNIFfda2FdoDjTcVPcwbHHk6psIoVMZlzkUE6xYiqbu2O1jeMq3GLnEVzEyvGgUMH_rW-zo59rLE5danMX7JayjDKN42zXsXMfUWyIb9wx775c7UM&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/R%C3%A1dio-Lumen-606811289387431/?__cft__%5b0%5d=AZXsn2FxQ0Z7AzkEHJ2aaekiT49C4B6vEtdqFVm4a-xwgK9IrnHsoiX7xL-ZsYpbphIaGHS3cg6FJ-9LrFhu4Zz3rZFOi59DShiClTgtR4EzUA2fMBbU0OIbodpW7XGXX04PIxJcB0547ISb2jLNIFfda2FdoDjTcVPcwbHHk6psIoVMZlzkUE6xYiqbu2O1jeMq3GLnEVzEyvGgUMH_rW-zo59rLE5danMX7JayjDKN42zXsXMfUWyIb9wx775c7UM&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/R%C3%A1dio-Lumen-606811289387431/?__cft__%5b0%5d=AZXsn2FxQ0Z7AzkEHJ2aaekiT49C4B6vEtdqFVm4a-xwgK9IrnHsoiX7xL-ZsYpbphIaGHS3cg6FJ-9LrFhu4Zz3rZFOi59DShiClTgtR4EzUA2fMBbU0OIbodpW7XGXX04PIxJcB0547ISb2jLNIFfda2FdoDjTcVPcwbHHk6psIoVMZlzkUE6xYiqbu2O1jeMq3GLnEVzEyvGgUMH_rW-zo59rLE5danMX7JayjDKN42zXsXMfUWyIb9wx775c7UM&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/R%C3%A1dio-Lumen-606811289387431/?__cft__%5b0%5d=AZXsn2FxQ0Z7AzkEHJ2aaekiT49C4B6vEtdqFVm4a-xwgK9IrnHsoiX7xL-ZsYpbphIaGHS3cg6FJ-9LrFhu4Zz3rZFOi59DShiClTgtR4EzUA2fMBbU0OIbodpW7XGXX04PIxJcB0547ISb2jLNIFfda2FdoDjTcVPcwbHHk6psIoVMZlzkUE6xYiqbu2O1jeMq3GLnEVzEyvGgUMH_rW-zo59rLE5danMX7JayjDKN42zXsXMfUWyIb9wx775c7UM&__tn__=kK-y-R


  

 

 

 

 

 

 

1. októbra 2020  si pripomíname 70. výročie kňazskej 

vysviacky blahej pamäti Jána Chryzostoma kardinála 

Korca, veľkej osobnosti Cirkvi na Slovensku. Bol 

nitrianskym sídelným biskupom 15 rokov (v rokoch 

1990 – 2005) a jedno desaťročie emeritným biskupom 

– až do svojej smrti 24. októbra 2015. Je pochovaný v 

dolnej lodi Katedrály – Baziliky sv. Emeráma na 

Nitrianskom hrade.                                                             

Ján Chryzostom kardinál Korec sa narodil 22. januára 

1924 v Bošanoch, v obci ležiacej pod Tríbečskými 

vrchmi, severovýchodne od mesta Topoľčany.  

V továrni na spracovanie koží pracovali kardinálovi 

rodičia. Základnú školu vychodil v rodnej obci, 

meštianku v neďalekých Chynoranoch. Dňa 15. 

septembra 1939 vstúpil v Ružomberku do rehole 

Jezuitov.  

70 rokov tajnej  kňazskej vysviacky Jána 

Chryzostoma kardinála Korca 



 

 V roku 1944 maturoval na Gymnáziu v Kláštore pod 

Znievom, kam chodil ako externý študent.  

Od roku 1945 študoval na Filozofickom inštitúte 

Spoločnosti Ježišovej v Brne. Potom odišiel do 

Trnavy, kde pomáhal v redakcii Posla a študoval 

štvorročnú teológiu. Po likvidácii reholí a kláštorov v 

roku 1950 bol spolu s rehoľnými spolubratmi 

internovaný od 14. apríla 1950 v Jasove, potom v 

Podolínci a od 20. septembra 1950 v Pezinku. 

Odtiaľto bol donútený odísť do civilného života.  

V tom istom roku 1. októbra 1950 bol biskupom 

Róbertom Pobožným tajne vysvätený v Rožňave za 

kňaza a po uväznení a internovaní takmer všetkých 

oficiálnych biskupov bol ako 27-ročný 24. augusta 

1951 tajne vysvätený za biskupa, biskupom Pavlom 

Hnilicom. Konsekrácia sa uskutočnila na základe 

rozsiahlych fakúlt Svätého Otca Pia XII. pre naše 

krajiny. Biskupskú službu však nemohol vykonávať 

verejne. Po celý tento čas pracoval ako robotník.  

V tomto období oprávnene desať rokov každý deň 

očakával, že príde pre neho Štátna bezpečnosť, ako sa 

to stalo v mnohých prípadoch jeho spolubratom v 

reholi, či diecéznym kňazom, či veriacim laikom. O to 

viac, že vedeli o ňom, že je biskup a vyvíja aktívnu  



  

apoštolskú činnosť, ba i ordinuje tajne kňazov. Bolo 

to však, ako sám spomína, obdobie preniknuté 

nádejou a dôverou v Boha. Dňa 11. marca 1960 bol 

zaistený a 21. mája odsúdený ako vlastizradca – pre 

náboženskú činnosť medzi študentmi na 12 rokov 

väzenia, ktoré prežil v neľudských podmienkach s 

mnohými kňazmi v Prahe na Pankráci, Ruzyni a 

Valdiciach. Z väzenia sa vrátil 24. februára 1968 s 

podlomeným zdravím. Napriek tomu sa zapojil do 

nadšenej obnovy náboženského života. Dňa 8. júla 

1969 ho prijal na osobitnej audiencii pápež Pavol 

VI., ktorý na údiv mnohých odovzdal „tajnému“ 

biskupovi Korcovi svoje biskupské insígnie. Po 

návrate do vlasti však nedostal súhlas zo strany 

štátu k pastorácii, a preto pokračoval v práci ako 

robotník, naposledy ako opravár výťahov v 

Petržalke. I v tejto situácii nezostal nečinný. 

Kontakt s mladými ľuďmi, apoštolát v rôznej forme, 

ale i bohatá literárna činnosť mu vyplnili každú 

voľnú chvíľu. Vo svojich dielach sa javí ako teológ, 

filozof, historik, etik a sociológ. V širokej palete jeho 

diel sa objavujú práce ako aktuálne diskusie s 

prírodnými vedami, ktoré často prekračujú svoju 

vedeckú kompetenciu a prispievajú k dezinformácii v  



 

v základných životných otázkach. Ako veľký znalec 

ľudskej duše sa zamýšľa nad pôvodom človeka a jeho 

životnou cestou. Súčasne tvoril aktuálne práce, 

týkajúce sa problémov náboženského života a 

Katolíckej cirkvi na Slovensku. V množstve asi 

šesťdesiatich diel pomerne veľkého rozsahu má 

popredné miesto duchovná literatúra. Zvláštnu 

pozornosť si zasluhuje trojzväzkové dielo zaoberajúce 

sa ťažkým obdobím Cirkvi na Slovensku „Od 

barbarskej noci“, ktoré bolo preložené do poľštiny, 

nemčiny, taliančiny, angličtiny a francúzštiny. Veľká 

časť diela kardinála J. Ch. Korca počas bývalého 

režimu vyšla v samizdatoch a niektoré rukopisy sa 

dostali do zahraničia a vyšli knižne v Kanade u 

slovenských jezuitov v Cambridge, v Ústave sv. Cyrila 

a Metoda v Ríme, v Rakúsku a v Poľsku. Zmena 

spoločenského systému po roku 1989 zasiahla aj do 

jeho života. Dňa 7. januára 1990 sa stal rektorom 

Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v 

Bratislave. Významným okamihom jeho života sa stal 

6. február 1990, keď na výslovnú žiadosť svätého 

Jána Pavla II. pápeža bol menovaný za nitrianskeho 

sídelného biskupa. Kánonicky správu diecézy prevzal 

22. februára 1990 a požehnane ju spravoval do 16. 

júla 2005.  

 



 

Dňa 28. júna 1991 ho v konzistóriu ustanovil  

svätého Ján Pavol II. pápež za kardinála. 

Menovanie bolo ohlásené na všeobecnej audiencii 29. 

mája 1991. Ján Chryzostom kardinál Korec bol 

prvým predstaviteľom slovenskej cirkevnej provincie, 

ktorému sa dostalo vďaka osobným kvalitám takej 

cti, že sa stal členom kardinálskeho kolégia. Jeho 

vedecká činnosť, osobná statočnosť, neochvejná 

obrana dôstojnosti človeka, slobody a identity 

slovenského národa, jeho kresťanských základov a 

tradícií, bola ocenená aj troma čestnými doktorátmi 

univerzít USA. V roku 1993 mu bolo udelené vysoké 

francúzske vyznamenanie Čestnej légie. Univerzita 

Konštantína Filozofa v Nitre v roku 1998 mu ako 

prvému udelila čestný doktorát. Pastoračná, vedecká 

a literárna činnosť Jána Chryzostoma kardinála 

Korca je obrazom 50-ročného dramatického diania v 

Katolíckej cirkvi na Slovensku. Je svedectvom nášho 

času, ktoré zaväzuje a vyzýva.                                                             



  

Niektoré vyznamenania udelené kardinálovi J. Ch. 

Korcovi:    

 8. 5. 1986 – UNIVERZITA NOTRE DAME, INDIANA, USA „Čestný 

doktorát práv“ 

22. 2. 1992 – SACRED HEART UNIVERSITY BRIDGEPORT, STATE OF 

CONNECTICUT „Doctor Humane Letters – Honoris Causa“ 

3. 7. 1993 – Francois Mitterand – prezident Francúzskej republiky „Rad čestnej 

légie II. stupňa“ 

12. 11. 1993 – THE CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA, 

WASHINGTON – „Doctor Humane Letters“ 

16. 12. 1994 – MATICA SLOVENSKÁ, MARTIN „Cena Štefana Moyzesa“ 

31. 8. 1995 – Michal Kováč – prezident Slovenskej republiky „Rad Ľudovíta Štúra 

I. triedy“ 

24. 10. 1997 – MATICA SLOVENSKÁ, MARTIN „Pamätná medaila Štefana 

Moyzesa“      

  10. 12. 1997 – SLOVENSKÉ NÁRODNÉ STREDISKO, BRATISLAVA „Pre 

ľudské práva“ – strieborná medaila za rozvoj a ochranu ľudských práv 

12. 4. 1998 – UNVIERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA, NITRA „Doctor 

honoris causa“ 

3. 9. 1998 – NÁRODNÉ LITERÁRNE CENTRUM, BRATISLAVA – medaila 

„Cyrila a Metoda“ za zušľachtenie slovenského písomníctva 

22. 1. 1999 – MATICA SLOVENSKÁ, MARTIN – najvyššie matičné 

vyznamenanie „Zlatá medaila MS sv. Cyrila a Metoda“ 

6. 10. 2003 – UNIVERZITA KARDINÁLA STEFANA WYSZYŃSKÉHO, 

VARŠAVA – čestný doktorát za výsledky vo filozofii a v teológii, najmä v dialógu 

s marxizmom 

26. 1. 2004 – UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA, NITRA – Zlatá 

kniha, najvyššie ocenenie univerzity 

22. 11. 2004 – TRNAVSKÁ UNIVERZITA, TRNAVA – „Doctor honoris causa“ 

21. 1. 2009 – KATOLÍCKA UNIVERZITA, RUŽOMBEROK – „Doctor honoris 

causa                                                                                                                                      

23. 1. 2014 – BRITSKÁ UNIVERZITA LIVERPOOL HOPE – „Doctor honoris 

causa“ 

 

                             



  

 

                        

                                               

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

11.10. 2020 sa v našom chráme konala detská svätá 

omša, ktorú celebroval náš pán kaplán Martin. 

Prihováral sa hlavne naším deťom. Vychádzal 

z evanjelia podľa  Mt 22, 1-14 v ktorom sa hovorí 

o kráľovi a svadbe... 

Najprv s deťmi viedol rozhovor o svadbe.                            

Po rozhovore s deťmi, im ukázal sošku, ktorá nemala 

šaty a deti mali uhádnuť koho soška znázorňuje.    

(soška Pána Ježiša). Pán kaplán dal soške na hlavu 

korunu a zo sošky sa stal kráľ. Potom deťom ukázal 

biele šaty – bielu košieľku, akú mali deti pri krste. 

(hneď dostali aj domácu úlohu, aby im rodičia ukázali 

ich krstnú košieľku a tým si pripomenuli svoj krst). 

Pozval deti k oltáru a ich úlohou bolo obliecť sošku 

Ježiša ako kráľa do šiat, pričom im pomáhala sestrička. 

Evanjelium podľa                  

Mt 22, 1-14 



  

Deti úlohu s radosťou splnili. Pán kaplán dal sošku 

Pána Ježiša do Bohostánku. Potom sa spolu s deťmi 

pomodlili 12 ustanovení zo života Pána Ježiša,  pri- 

čom sa deti po jednom modlili Zdravas Mária. 

Deti na domácu úlohu od pána kaplána dostali tri 

úlohy. 

Na konci svätej omše dostali cukríky za to, že sa 

pekne zapájali do svätej omše. 

Svätá omša bola zaujímavá a poučná.                       

Tešíme sa na ďalšiu detskú svätú omšu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Druhá vlna pandémie nám priniesla nové prísne 

opatrenia, ktoré sa týkajú okrem iného aj veriacich. 

Doteraz sme sa mohli zúčastniť v kostoloch na 

svätých omšiach za prísnych opatrení: rúško, 

dezinfekcia, vzdialenosť, účasť najviac 50 ľudí.  

Od 15. októbra 2020 sa na svätých omšiach mohlo 

zúčastniť len 6 veriacich. 

Bohoslužby vo Farskom kostole svätého Martina v Bošanoch 

a vo filiálnych kostoloch v Práznovciach a Krnči prebiehali 

nasledovne: 

BOŠANY 

Pondelok, streda a štvrtok o 18:00 hodine                                             

Utorok a piatok o 7:00 hodine a 18:00 hodine                                              

Sobotu o 16:30 hodine a 18:00 hodine                                                      

Nedeľa o 8:00 hodine a 10:00 hodine 

 

 

 

 

Sprísnenie opatrení  
COVID 19 

 



  

 

Zúčastniť sa svätej omše mohli štyria z rodiny, ktorá dala 

úmysel. Ďalší dvaja boli kňaz a kostolník. Rodina deň predtým 

telefonicky kontaktovala kňaza. (platilo aj pre filíálky Krnča 

a Práznovce.) 

 Najsvätejšia Sviatosť Oltárna bola vo farskom kostole 

vystavená v pondelok až sobotu, od 17:00 hodiny do 18:00 

hodiny k individuálnej poklone a modlitbe. 

 V nedeľu bol kostol otvorený od 8:30 do 10:00 hodiny.     

V tomto čase bol k dispozícii kňaz, či už k svätej spovedi alebo k 

duchovnému rozhovoru a k rozdaniu svätého prijímania, ktoré 

sa  podávalo každú ¼ hodinu, resp. aj častejšie, aby sa zachoval 

počet obmedzený na 6 osôb spolu s kňazom. 

 PRÁZNOVCE                                                                    

Pondelok, streda o 17:00 hodine                                                 

Nedeľa o 8:30 hodine                                                    

Najsvätejšia Sviatosť Oltárna bola vo filiálnom kostole 

v Práznovciach vystavená v pondelok a v stredu od 16:30 

hodiny do 17:00 hodiny k individuálnej poklone a modlitbe. 

V nedeľu bol  kostol otvorený od 9:00 do 9:30 hodiny. V tomto 

čase bol k dispozícii kňaz, či už k svätej spovedi alebo k 

duchovnému rozhovoru a k rozdaniu svätého prijímania, ktoré 

sa podávalo každú ¼ hodinu, resp. aj častejšie, aby sa zachoval 

počet obmedzený na 6 osôb spolu s kňazom. 

 

 

 



 

 

KRNČA 

Štvrtok o 17:00 hodine                                                                 

Nedeľa o 10:00 hodine 

Najsvätejšia Sviatosť Oltárna bola vo filiálnom kostole na 

Krnči vystavená vo štvrtok od 16:30 hodiny k individuálnej 

poklone a modlitbe. V nedeľu bol kostol  otvorený od 9:30 do 

10:00 hodiny. V tomto čase bol k dispozícii kňaz, či už k svätej 

spovedi alebo k duchovnému rozhovoru a k rozdaniu svätého 

prijímania, ktoré sa podávalo každú ¼ hodinu, resp. aj častejšie, 

aby sa zachoval počet obmedzený na 6 osôb spolu s kňazom. 

Sviatosti sa mohli okrem krstu, sobáša a pohrebu vysluhovať len 

na individuálnej báze bez spoločného zvolávania veriacich tak, 

ako bolo na začiatku prvej vlny koronavírusu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 24. 10. 2020 platil zákaz vychádzania, alebo aj 

čiastočný lockdown. 

 Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. 10. 2020, 

vydalo obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom 

vychádzania od 24. 10. 2020 do 1. 11. 2020.                         

Na dané obdobie bolo pozastavené aj verejné slávenie 

bohoslužieb, ktoré bolo obmedzené na 6 osôb. 

Výnimku z obmedzenia mal  pohreb blízkej osoby, 

uzavretie manželstva a krst. 

Tieto obrady sa mohli verejne sláviť podľa platných 

pravidiel. 

 

 

Zákaz vychádzania - 

čiastočný lockdown 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelom októbra a novembra je každoročne obdobím, 

kedy väčšina kresťanov navštevuje cintoríny a 

intenzívnejšie spomína na svojich blízkych. Sviatok 

dušičiek sa skladá z dvoch dní, a to Sviatku 

všetkých svätých a Pamiatky zosnulých. 

Dušičky sú dnes hlavne spomienkou na tých, ktorí 

už nie sú medzi nami. Tento zvyk má dve roviny. 

Prvou je svetská a teda úprava hrobov, kedy tam 

dávame sviečky, kvety a vence a potom je tam 

duchovná rovina, kedy veriaci prichádzajú na hroby, 

aby sa pomodlili za duše svojich mŕtvych predkov 

a v chrámoch sa za nich slúžia sväté omše. 

 

Sviatok Všetkých svätých 

a  Covid 19 

https://najmama.aktuality.sk/tema/deti-a-pamiatka-zosnulych/


  

 

Táto ťažká doba (pandémia) nám ale nedovolila v 

tieto dni navštíviť hroby našich najbližších.  

Mali sme možnosť pomodliť sa a zapáliť sviečku 

doma a tak venovať tichú spomienku s láskou 

všetkým tým, čo už nie sú medzi nami. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Po celoplošnom testovaní zákaz zhromažďovania 

stále platil. Do šesť ľudí  to bolo ale možné. To 

platilo  len pre ľudí, ktorí mali negatívny test. 

Túto informáciu potvrdila aj Konferencia biskupov 

Slovenska (KBS). 

Každý veriaci sa musel v kostole preukázať 

potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu 

vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 

2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania), 

resp.  certifikátom vydaným Ministerstvom 

zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom 

antigénového testu. 

Verejné bohoslužby boli však stále ako hromadné 

podujatia limitované počtom 6 účastníkov. 

Bohoslužby povolené      



  

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Od pondelka 16. novembra 2020  na základe vyhlášky 

Úradu verejného zdravotníctva platili nové pravidlá, 

ktoré sa týkali aj slávenia verejných bohoslužieb. 

Kľúčová informácia sa týkala obnovenej možnosti 

šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri 

uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v kostole 

mohli využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že 

medzi obsadenými miestami ostalo vždy jedno miesto 

voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené 

miesto posunulo o jedno do strany – tak, aby ľudia 

nesedeli v rade za sebou. Toto uvoľňujúce pravidlo 

malo výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa  

Nové pravidlá COVID 19 
 



  

mohla polovica existujúcej kapacity kostola s 

maximálnou kapacitou 50 percent. Zákaz 

zhromažďovania nebol zrušený čiže miesta na státie 

neboli dovolené a tiež státie pred kostolom  bolo 

zakázané.  Stále platili všetky hygienické opatrenia: 

povinné  rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie 

rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou 

vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním 

svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk – 

okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia 

použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia 

priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh 

a predmetov. Stále platil všeobecný dišpenz od 

povinnej účasti na svätých omšiach.    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a 
znamená zjavenie alebo príchod. 
Veriaci sa v tomto období pripravujú na príchod 
Krista. 

Advent predstavuje obdobie trvajúce štyri týždne.                                                
Symbolom adventu je adventný veniec so štyrmi 
sviečkami, ktoré symbolizujú štyri nedele. 

 Advent sa začína prvou adventnou nedeľou - medzi 
27. novembrom a 3. decembrom, končí sa na Štedrý 
večer  po západe slnka.  
Je začiatkom cirkevného roka. 
V nedeľu 29.11.2020 sa v našej farnosti aj na 
filiálkach Krnča a Práznovce pri svätých omšiach 
posväcovali adventné vence. 

  

 

 

Advent 



  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

     Bošany 

Práznovce 

 



  

 

 

 

 

 

 

Napriek tomu, že pre sprísnené protipandemické 

opatrenia boli zakázané spoločné spovede, naši 

duchovní boli k dispozícii pred každou svätou omšou. 

Veriaci mali teda dosť možností sa pripraviť na 

príchod Pána Ježiša. 

 

 

 

 

 

Netradičná Vianočná svätá 

spoveď 



 

 

 

 

 

 

 

Vo štvrtok 17. decembra 2020 o 18:00 hodine 

v kostole Panny Márie Ružencovej v Práznovciach 

sa uskutočnil koncert – Tradičné Vianoce pastierov 

zo Šumiaca, z spod Kráľovej holi v podaní 

Horehronských chlapov a FS Šumiačan. 

 

 

 

Tradičné Vianoce pastierov 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Od 19.12.2020 platí zákaz vychádzania, ktorý už 

poznáme z Veľkej noci či Dušičiek. Na Vianoce však  

mali opatrenia trochu inú podobu. Vláda schválila 

takzvaný mäkký lockdown. Viaceré prevádzky boli 

zatvorené, no povolili aj množstvo výnimiek. 

Kostoly ostali otvorené, no platil pre nich sprísnený 

režim. Zaplniť sa mohli najviac na štvrtinu svojej 

kapacity. Ľudia mohli sedieť len v každom druhom 

rade a v rade medzi návštevníkmi muselo ostať jedno 

miesto voľné. 

Konferencia biskupov Slovenska oznámila, že 

Vatikán kňazom výnimočne umožnil sláviť až štyri 

bohoslužby v jeden deň. A to na slávnosti 25. 

decembra, 1. a 6. januára. Chceli tak znížiť riziko 

zhromažďovania väčšieho počtu osôb na jednej 

sviatočnej bohoslužbe. 

 

Mäkký lockdown 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Novéna k Dieťaťu Ježiš 



  

 

                

               

                

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ako každý rok aj tento nám naši skauti priniesli 

Betlehemské svetlo. Priniesli ho na Štedrý deň 

k Červenej kaplnke a na cintorín o 10:30 hodine.                 

Do farského kostola Betlehemské svetlo priniesli pred 

svätou omšou o 10:55 hodine. 

 

 

 

Betlehemské svetlo 



  

 

 

 

 

 

 

V Práznovciach veriaci vyzdobili kaplnku 
s Betlehemom. Kaplnka slúžila veriacim v tejto 
pandemickej dobe na čerpanie sily a energie.  
 
Kaplnka bola sprístupnená pre individuálnu návštevu 
v týchto dňoch: 
 
20.12.2020 (nedeľa) - od 15,00 do 20,00 hodiny  
24.12.2020 (Štedrý deň, štvrtok) - od 09,00 do 23,00 
hodiny  
25.12.2020 (1.sviatok vianočný, piatok) - od 15,00 do 
20,00 hodiny 
26.12.2020 (2.sviatok vianočný, sobota) - od 15,00 do 
20,00 hodiny  
27.12.2020 (nedeľa) - od 15,00 do 20,00 hodiny  
 

 

Kaplnka s Betlehemom 



 

 

             

 

 

 

https://www.facebook.com/praznovceobec/photos/pcb.136265771592019/136265014925428/?__cft__%5b0%5d=AZV7xDTPsARRWcPvHwVb80TsyE6eS9d2jBx-J5H_ytdOm1tVyx53Yqh0P0_t7FJo_K95xtFDOKBDTGuXtaLQqZ83JLUYynH6edwgxpI7TOFaaAa02KkGVZHRZj3M4yhUTORJUWA9L_lmJjgazJ_5bqJ9&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/praznovceobec/photos/pcb.136265771592019/136264974925432/?__cft__%5b0%5d=AZV7xDTPsARRWcPvHwVb80TsyE6eS9d2jBx-J5H_ytdOm1tVyx53Yqh0P0_t7FJo_K95xtFDOKBDTGuXtaLQqZ83JLUYynH6edwgxpI7TOFaaAa02KkGVZHRZj3M4yhUTORJUWA9L_lmJjgazJ_5bqJ9&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/praznovceobec/photos/pcb.136265771592019/136265078258755/?__cft__%5b0%5d=AZV7xDTPsARRWcPvHwVb80TsyE6eS9d2jBx-J5H_ytdOm1tVyx53Yqh0P0_t7FJo_K95xtFDOKBDTGuXtaLQqZ83JLUYynH6edwgxpI7TOFaaAa02KkGVZHRZj3M4yhUTORJUWA9L_lmJjgazJ_5bqJ9&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/praznovceobec/photos/pcb.136265771592019/136264918258771/?__cft__%5b0%5d=AZV7xDTPsARRWcPvHwVb80TsyE6eS9d2jBx-J5H_ytdOm1tVyx53Yqh0P0_t7FJo_K95xtFDOKBDTGuXtaLQqZ83JLUYynH6edwgxpI7TOFaaAa02KkGVZHRZj3M4yhUTORJUWA9L_lmJjgazJ_5bqJ9&__tn__=*bH-R


  

                 Vianoce Bošany 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Končíme ťažký pandemický rok 2020.                   

Zvykom v našej farnosti je bilancia.                                        

31.12.2020 o 16:00 hodine sa konala svätá omša, pri 

ktorej nám náš duchovný Štefan Bukovan zhodnotil, 

bilancoval tento rok.                                                                   

Poďakoval svojim farníkom za modlitby, spoluprácu 

a finančnú podporu farnosti.   

Vďaka patrila aj  miništrantom, kostolníkom, 

organistom, rozdávateľom svätého prijímania, 

kronikárke, obecnému úradu a všetkým, ktorí 

akýmkoľvek spôsobom  pomohli farnosti. 

 

 

 

 

 

Bilancia roku 2020 



  

 

 

 

 

 

 

Všemohúci a večný Bože, chválim ťa za tvoju veľkú lásku k nám, za 

tvoju nekonečnú múdrosť i za veľkú trpezlivosť, akú máš s nami, 

hriešnymi ľuďmi. 

Obraciam sa na teba s prosbou: 

za seba, za svojich blízkych, za našu obec, za náš národ i za celý svet. 

Prosím, Pane, odpusť nám, lebo sme sa previnili. 

Tvoje Slovo si nectíme, na tvoje prikázania zabúdame 

a tvoju obeť na kríži si nevážime. 

Odpusť nám, veriacim kresťanom, tvojim deťom, to, že ti málo 

dôverujeme, že tvoje evanjelium nešírime tak, ako by sme mali. 

Odpusť nám, že neustále hrešíme a pomaličky si na svoje hriechy 

zvykáme a stávajú sa nám každodennou realitou. 

Odpusť, že si ich vo svojich mysliach ospravedlňujeme 

a pokúšame tak teba, veľkého a svätého Boha, 

do blízkosti ktorého sa nič hriešne nedostane.                                                   

Pane, obraciam sa na teba s prosbou o pomoc. 

Svetom sa šíri choroba, ktorá ochromuje krajiny, 

zastavuje nás v našej práci,                                                                                  

berie nám zdravie a mnohým aj život. 

 

 

 

 

 

Modlitba za ukončenie 

epidémie 
 



 

 

Je úplne nová a my si s ňou nevieme rady.                                                        

Prosím, Pane, zastav toto nešťastie, 

ktoré sa už priblížilo aj k našim prahom. 

Pane, ty si najvyšší lekár, 

ty vieš uzdravovať, nech by bola choroba akákoľvek. 

Prosím, daj, aby boli ľudia uzdravení, 

aby sa nákaza ďalej nešírila 

a aby si všetci mohli vydýchnuť a nemuseli sa báť.                                                

Drahý Pane, ty večná Múdrosť, 

daj, aby si vlády krajín počínali múdro a rozumne, 

aby im naozaj išlo o dobro obyvateľov. 

Ty, Pane, si nám dal múdrosť, 

daj, aby sa ľudia správali múdro, zodpovedne, 

aby sa nebáli, nešírili zbytočný strach, 

ale aby mysleli pri svojom konaní nielen na seba, ale aj na ostatných. 

Daj, aby sme si vedeli v týchto časoch pomáhať, 

aby sme boli ohľaduplní a disciplinovaní.                                                            

Prosím, Bože, stoj pri nás 

a pomôž nám zvládnuť túto skúšku, ktorá na nás prišla. 

Milý Pane Ježišu, prosím ťa, 

buď naším ochrancom, priateľom, pomocníkom a Spasiteľom. 

Očakávam tvoju pomoc 

a do tvojich rúk zverujem seba, blízkych, svoj národ i celý svet. 

Amen  

.  

 

 


