
 
 

 

 

 

 

 
 

ROK  2021 



48 rokov  

 

 

 

 

 

„Slávny patriarcha svätý Jozef, ktorého moc dokáže 

urobiť možnými veci nemožné, príď nám na pomoc 

v týchto chvíľach úzkosti a ťažkostí. Vezmi pod svoju 

ochranu situácie tak ťažké a náročné, ktoré ti zverujeme, 

aby mali šťastlivé vyriešenie. Môj milovaný Otec, všetku 

svoju dôveru vkladáme do teba. Nech sa nepovie, že sme 

ťa vzývali márne; a pretože ty všetko môžeš u Ježiša 

a Márie, ukáž nám, že tvoja dobrota je taká veľká ako 

tvoja moc“.                                        

 

 

 

 

 Osobitný rok rodiny          

"Amoris laetitia". 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prišiel Nový rok 2021. Na Nový rok si najčastejšie 

vinšujeme zdravie, šťastie, Božie požehnanie. Aj keď 

sme tento deň slávili, (ale len vo svojej rodine), 

uvedomovali sme  si, že ešte stále na nás číha svetová 

pandémia. Od 1. januára až do 24. januára 2021 bol 

vyhlásený tvrdý lockdown. Okrem iného boli úplne 

pozastavené aj verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí 

biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov 

i veriacich žiadali o jeho dodržanie, zároveň prosili 

o veľkú trpezlivosť. Krsty, sobáše i pohreby bolo možné 

sláviť, no boli však obmedzené maximálnym počtom    

6 účastníkov vrátanie kňaza a podmienené dodržaním 

hygienických opatrení. Chrámy nebolo nariadené 

zavrieť, ale nesmeli sa v nich konať nijaké hromadné 

podujatia. To sa týkalo verejného spovedania, 

rozdávania Eucharistie. V nebezpečenstve smrti bolo 

možné individuálne využiť potrebné sviatosti. 

 

Tvrdý  lockdown 

 



 

 

  

 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

Popolcová streda tento rok pripadla na 17. 2. 2021.                                                 

Slávením liturgie Popolcovej stredy veriaci vstúpili do 

pôstneho obdobia. Nemohli byť osobne prítomní a prijať 

popol na znak pokánia ako je to možné za normálnych 

okolností. Vzhľadom na aktuálne protipandemické 

opatrenia, pokiaľ sa situácia nezmení k lepšiemu, mohli 

veriaci všetky pôstne duchovné aktivity, liturgické 

slávenia počas pôstnych nedieľ, či pobožnosti krížovej 

cesty aj naďalej sledovať a duchovne prežívať 

prostredníctvom  priamych prenosov. 

 

 

Popolcová streda 

 



 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                       

 

 

 

 

KAJÚCE  ŽALMY                                                                                                                                                                            

Od najranejších kresťanských dôb sa Cirkev modlila žalmami. Tradičný zoznam siedmych žalmov sa 

vyčlenil ako „kajúcejší“. Modlitba týchto žalmov môže pomôcť príprave na sviatosť zmierenia, ako 

spytovanie svedomia, alebo ako znak obrátenia, ľútosti a zadosťučinenia a pokánia. (Ordo penitentiæ)      

  Naša pomoc + v mene Pánovom. Ktorý stvoril nebo i zem.                                                           

Bože chceme ťa oslavovať pretože si Boh bohatý na milosrdenstvo. Ty si tak miloval svet, že keď sme 

boli mŕtvi v našich hriechoch, poslal si nám svojho jediného Syna aby nás oslobodil. On je svetlo a 

život; pravda a naša jediná spása. Prijmi od nás túto modlitbu a pokánie aby sme boli schopný kráčať 

ako deti svetla do radostného slávenia Veľkej noci. O to ťa prosíme skrze Krista, naše oslobodenie a 

našu nádej, ktorý žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.      

 Nasleduje krátke spytovanie svedomia. Potom sa prednesie jedna antifóna, ktorá sa opäť zopakuje až 

na konci po siedmom žalme. 

Ant. Nadišli nám dni pokánia, keď sa máme vyslobodiť z hriechov a zachrániť si dušu 

alebo podľa vlastného výberu sa može použiť aj iná atifóny k žalmom.                                                                                            

Ant. Nech nám pôstne obdobie otvorí brány raja, vstúpme do neba s modlitbami a prosbami, aby sme v 

deň vzkriesenia boli oslávení s Pánom.  

Ant. Polepšime sa, v čom sme zhrešili z nevedomosti, aby nás náhle nezastihol deň smrti a aby sme 

nadarmo nehľadali možnosť pokánia.  

Ant. Pane, nespomínaj si na naše hriechy alebo na hriechy mojich rodičov a netrestaj ma za ne.                                                                                                                                                         

Ant. Obráť sa ku mne Pane a zmiluj sa nado mnou, ako robievaš tým, čo tvoje meno milujú.     

 Nasleduje modlitba 7 žalmov. Po každom žalme sa recituje len Sláva Otcu…   

  

 

 

Pôst v rodinách 

 



  

 

Ž 6: Pane, uzdrav ma,                                                                                                                                                                       

Ž 32: Odstránil si môj hriech,                                                                                                                                                        

Ž 38: Nikdy ma neopusť,                                                                                                                                                                   

Ž 51: Obnov môjho ducha,                                                                                                                                                                     

Ž 102: Ó Pane, vyslyš moju modlitbu,                                                                                                                                                     

Ž 130: Lebo u Pána je hojné, milosrdenstvo,                                                                                                                               

Ž 143: Nech ma vedie tvoj Duch,    

 Môžete nahradiť a použiť aj iné z týchto žalmy:                                                                                                                        

Ž 13, 25, 31, 36, 50, 73, 85, 90, 95, 103, 106, 119, 123, 139.  

 Zakončíme nasledovným zvolaním a modlitbou Pána:     

 Otče náš.     

 Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.                                                                                                                                 

A daj nám svoju spásu.    

 Pane, vyslyš moju modlitbu.                                                                                                                                                   

A moje volanie nech dôjde ku tebe.      

Milosrdný Bože, teba hriech uráža a pokánie uzmieruje;                                                                                                            

milosrdne zhliadni na nás                                                                                                                                                                       

a odvráť od nás svoj hnev,                                                                                                                                                   

ktorý si za svoje hriechy zasluhujeme.                                                                                                                              

Skrze Krista nášho Pána. Amen . 

 

Mária záchrana kresťanského ľudu, oroduj za nás 

Svätý Martin, oroduj za nás.  Slávny svätý Martin, ty si svojimi modlitbami a svojou vierou vyprosil od Boha 

mimoriadne zázraky a v bohatej miere Božieho Ducha si oplýval súcitom a pomocou voči tým, ktorí sa 

obracali na teba. Pozri teraz z neba na naše potreby. Zahrň pomocou a útechou našu farskú rodinu a vypros 

nám dobrá, o ktoré ťa pokorne prosíme. Skrze Krista nášho Pána. Amen.                                                                                                   

Nech nás žehná Pán, + nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                              



  

 

  

      



 

 

 

 

 

 

 

V utorok 23.3.2021 o 16:30 hodine sme boli 

srdečne pozvaní na novú  ONLINE 

prednášku pod hlavičkou OZ IKONY.  

Téma prednášky: 

„Nech si všade požehnaná, Božia a naša Matka 

dnes a naveky, na zemi i v nebi.“                                                               

Prednášku viedol náš pán kaplán Martin 

Šalamon (Páter Kristián, OP). 

Pripomenul nám ikonu pred ktorou sa mnohí 

pápeži radi modlili a pri ktorej sa aj dnes Cirkev 

modlí a prosí Bohorodičku o  záchranu.      

Okrem histórie a ikonografickej symboliky sme 

vstúpili aj do modlitby akatistu, ktorá je 

neodmysliteľnou súčasťou úcty k týmto ikonám. 

 

 

 

 

I K O N Y                 

Online  prednáška 

 



 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

Oltárny obraz svätého Martina v Bošanoch zhotovil 

trnavský maliar Jozef Zannussi, v roku 1776. Obraz 

svätého Martina je olejomaľba na plátne a jej rozmery 

sú 410 x 205 cm. Zobrazuje svätého Martina sediaceho 

na bielom koni, ako predeľuje mečom svoj plášť na dve 

polovice a jednu polovicu dáva sediacemu žobrákovi. 

Kompozícia hlavných figúr je založená na kompozícii 

svetiel. Technika olejomaľby je typická pre barok 

druhej polovici 18. storočia. 

Obraz bol prvýkrát reštaurovaný v roku 1959 

reštaurátorkou Alžbetou Darolovou.                                                                           

V roku 2021 sa náš pán dekan Štefan Bukovan spolu 

s veriacimi rozhodli znovu obraz zreštaurovať.                                                     

Reštaurátorkou bola Mgr. art. Anna Nosáľová  

Zdravecká.                             

 

Inštalácia obrazu svätého 

Martina 

 



  

Zreštaurovaný obraz do kostola priviezli   19. 3. 2021.                        

Veľká vďaka patrí reštaurátorom, pánu dekanovi, 

veriacim, ktorí pomáhali hlavne po finančnej stránke 

a všetkým tým, ktorí sa do tejto akcie zapojili. 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

Z dôvodu aktuálnych protipandemických opatrení boli 

liturgické slávenia a obrady veľkej noci bez účasti 

veriacich. Veriaci ich mali možnosť  sledovať 

prostredníctvom živého vysielania televíznych 

obrazoviek . 

 

 

 

 

 

 

Veľký týždeň 

 Kvetná nedeľa 

 

 

Spomienka na Veľkú noc 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelený štvrtok 



  

 

 

 

   

 

Veľký piatok 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biela sobota 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľkonočná nedeľa 



 

 

Od 1. 4. 2021 boli vydané výnimky ohľadom duchovnej 

služby. 

Individuálna duchovná služba zahŕňala: 

individuálne spovedanie, individuálny duchovný 

rozhovor s duchovným, psychickú prvú pomoc, 

koningové stratégie zvládania stresu, krízy alebo 

smútenia pri strate blízkej osoby. Takáto pomoc 

duchovného mohla byť poskytovaná v prirodzenom 

prostredí, v prírode, v dome veriaceho, v kostole, 

pastoračnom centre ... 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

   

 

  

 

BOŠANY 

Biela sobota: 

možnosť poklony pri Božom hrobe je v čase od 8:00 hod. do 15:30 hod. 

 možnosť sv. spovede a sv. prijímania je v čase od 15:30 hod. do 16:00 hod. 

Veľkonočná nedeľa: 

možnosť k súkromnej modlitbe je v čase od 7:30 hod. do 10:00 hod. 

možnosť sv. spovede a sv. prijímania je v čase od 9:30 hod. do 10:00 hod. 

PRÁZNOVCE 

Biela sobota: 

možnosť poklony pri Božom hrobe je v čase od 8:30 hod. do 15:00 hod. 

možnosť sv. spovede a sv. prijímania je v čase od 14:30 hod. do 15:00 hod. 

Veľkonočná nedeľa: 

možnosť k súkromnej modlitbe je v čase od 8:30 hod. do 10:00 hod. 

možnosť sv. spovede a sv. prijímania je v čase od 8:30 hod. do 9:00 hod. 

KRNČA                                                                                                                                                                

Biela sobota: 

možnosť poklony pri Božom hrobe je v čase od 9:00 hod. do 15:30 hod. 

možnosť sv. spovede a sv. prijímania je v čase od 15:00 hod. do 15:30 hod. 

Veľkonočná nedeľa: 

možnosť k súkromnej modlitbe je v čase od 9:00 hod. do 9:30 hod. 

možnosť sv. spovede a sv. prijímania je v čase od 9:00 hod. do 9:30 hod. 

 

 

Individuálna duchovná              

starostlivosť 

           

 



 

 

 

 

 

 

 

 

BOŠANY (11. apríl 2021) 

 možnosť k súkromnej modlitbe, sv. spovede a sv. prijímania je v čase od 10:00 hod. do 11:00 hod. 

PONDELOK - SOBOTA  (12. – 17. apríl 2021) 

 možnosť k súkromnej modlitbe, sv. spovede a sv. prijímania je v čase od 18:00 hod. do 18:30 hod. 

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  (18. apríl 2021) 

možnosť k súkromnej modlitbe, sv. spovede a sv. prijímania je v čase od 10:00 hod. do 11:00 hod. 

PRÁZNOVCE 

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA  (11. apríl 2021) 

 možnosť k súkromnej modlitbe, sv. spovede a sv. prijímania je v čase od 8:30 hod. do 9:00 hod. 

PONDELOK  -  PIATOK    

 možnosť k súkromnej modlitbe, sv. spovede a sv. prijímania je v čase od 17:00 hod. do 17:30 hod. 

SOBOTA 

možnosť k súkromnej modlitbe, sv. spovede a sv. prijímania je v čase od 8:30 hod. do 9:00 hod.  

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  (18. apríl 2021) 

 možnosť k súkromnej modlitbe, sv. spovede a sv. prijímania je v čase od 8:30 hod. do 9:00 hod. 

  

 

Nedeľa Božieho  

milosrdenstva 

 



  

 

 

 

KRNČA 

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA  (11. apríl 2021) 

 možnosť k súkromnej modlitbe, sv. spovede a sv. prijímania je v čase od 9:00 hod. do 9:30 hod. 

ŠTVRTOK 

 možnosť k súkromnej modlitbe, sv. spovede a sv. prijímania je v čase od 17:30 hod. do 18:00 hod. 

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  (18. apríl 2021) 

 možnosť k súkromnej modlitbe, sv. spovede a sv. prijímania je v čase od 9:00 hod. do 9:30 hod. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Od 19. 4. 2021 boli vydané nové opatrenia COVID – 
19. Tieto opatrenia sa týkali aj otvorení kostolov. 
Museli byť dodržané opatrenia ako rúško, dezinfekcia 
rúk, a vzdialenosť osoby 15m.  

Sväté omše                                                                   

Bošany                                                                      

Sobota - 7:00 (pre seniorov - s nedeľnou platnosťou)                                                                                                                                                        

16:30 (pre seniorov - s nedeľnou platnosťou)  

Nedeľa - 7:00 - (pre seniorov)                                   

Krnča                                                                      

Nedeľa 7:30 (pre seniorov)   

Neskôr sa opatrenia uvoľnili, veriaci mohli sedieť ako 

pred Covidom, 19, ale stále bolo potrebné rúško            

a  dezinfekcia rúk.                                                  

 

  
 

 

 

Uvoľnenie opatrení 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň matiek                               

Posvätný ruženec 



 

 

V deň Matiek 9. 5. 2021 si veriaci našej farnosti uctili 

aj Ježišovu Matku Pannu Máriu. O 15:00 hodine sa 

zúčastnili modlitby posvätného ruženca  na Krnči pri 

kaplnke Lurdskej Panny Márie v Horňanoch. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Vo štvrtok 3. 6. 2021 bol prikázaný sviatok 

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A 

KRVI. Po večerných svätých omšiach v Bošanoch 

a Krnči sa konala procesia s Božím Telom.                      

Deti pred Eucharistiou sypali  lupienky kvetov.  

V Práznovciach sa po svätej omši konala 

Eucharistická adorácia. 

 

 

Prikázaný sviatok 

 



 

  

 

 

 

 

 

  

V živote človeka sú chvíle, o ktorých vieme, že prídu, a 

predsa nás ich príchod prekvapí.                                                

Bolestne sa nás dotkla smutná a nečakaná správa o 

náhlom odchode nášho zosnulého farníka Mgr. Štefana 

Balážiho, ktorého srdce dotĺklo dňa 4. 6. 2021.                              

Mgr. Štefan Baláži sa narodil  1. 7. 1972  

v Partizánskom.                                                                                                                                            

Od rodičov dostal sviatosť krstu.                                                                                                                           

Ako školopovinné dieťa, často počúval od spolužiakov 

o hodinách náboženstva, a o Bohu.                                                                      

Ako dospievajúci sa začal zamýšľať nad otázkou, kto 

je Boh. 

K viere ho priviedla jeho láska a veľká túžba poznať 

Boha.                                                                                             

„Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani 

hodiny" (Mt 25, 13). 

 



 

  

Ako vojak, sa rozhodol  ísť za kňazom, aby dostal 

odpovede na otázky, ktoré  mu často nedali spávať.                                                                                       

Otázky sa týkali  práve Boha a viery.                                                             

Po viacerých stretnutiach a rozhovoroch (na ktoré sa 

vždy veľmi tešil) s kňazom, sa rozhodol  prijať  

sviatosti na ktoré sa poctivo pripravoval 2 roky.                                                         

Po prijatí sviatosti Eucharistie a sviatosti 

birmovania, začal uplatňovať svoje vedomosti            

a pomáhať vo farnosti.                                                                                      

Bol veľmi zanietený.                                                              

Začal miništrovať.                                                                                         

Pomáhal kňazom:                                                      

Štefanovi Vallovi,                                                                             

Jozefovi Baginovi                                                                                 

Petrovi Čiernikovi                                                                                       

Pavlovi  Pavláskovi  (Kovarce)                                                

Veľa svojho voľného času obetoval nielen pre našu 

farnosť a filiálku Krnča ale aj farnosť Kovarce, hoci 

mal manželku a 2 malé deti.                                                                                                                                                                                               

Dlhé roky viedol mládežnícky  farský spevácky zbor  

(spolu s manželkou) v Bošanoch. Na Krnči                 

a v Kovarciach viedli detský spevácky zbor.                                         

                                                                  

 

 



 

  
V týždni robili nácviky s mládežou a deťmi, v nedeľu 
spievali pri svätých omšiach. (Bošany, Krnča, Kovarce)                                                                                                                                                
Zúčastnil sa farského letného tábora, (3 turnusy) ktorý 

organizovala naša farnosť v Krnči – Horňany, kde 

sväté omše  skrášľoval hudbou a spevom.  

So speváckym zborom  slávili sväté omše aj pomimo 

našej farnosti a to vo farnostiach, ktoré si ich pozývali, 

aby ukázali mladým ľuďom ako sa dá obohatiť svätá 

omša. ( Topoľčany, Púchov – bývalý pán farár Jozef 

Bagin, Slatina nad Bebravou - bývalý pán kaplán  

Miroslav Sobčák...) Omše mali veľký úspech.                                     

Aj takýmto spôsobom  reprezentovali farnosť Bošany.  

So speváckym zborom robili živú hranú krížovú cestu 

po obci Bošany. Do  krížovej cesty vložil svoje vlastné 

myšlienky tak ako to cítil.                                                      

Pomáhal kňazom počas celých  rokov a tiež počas 

veľkých sviatkov. Podklady pripravoval často až do 

neskorej noci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Každý rok pripravoval prvoprijímajúce deti                            

k 1. svätému prijímaniu nácvikom piesni a celým 

priebehom slávnosti a to nielen v Bošanoch ale aj 

v Krnči a v Kovarciach.                                                                                       

 

                                                                       
                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



 

   
Po hudobnej stránke a stavaní kulís každý rok 

pomáhal pri  Jasličkovej pobožnosti.                                                        

Kreslil nádherné plagáty na nástenku pred kostolom 
k daným sviatkom. 
 
Počas pôstu a adventu, pripravoval pre deti rôzne 
aktivity, doplňovačky a tak ich priťahoval             
bližšie k Bohu.    
 
Svoj voľný čas venoval aj miništrantom, s ktorými 
pravidelne robil  aktivity, kvízy, súťaže, hral futbal 
a robil opekačky na farskom dvore.  
 
Každý mesiac 13. dňa v mesiaci sa so speváckym 
zborom zúčastňoval slávnosti Fatimskej Panny Márii 
v Bošanoch, neskôr v Púchove, kde ho pozýval pán 
farár Bagin.                                                                 
 
So speváckym zborom sa zúčastnil  slávnosti nášho 
rodáka Kardinála J. Ch. Korca v Nitre, kde mu 
spevácky zbor spieval.                                                                 
 
So speváckym zborom nacvičoval pantomímu 
(sprevádzanú hudbou) o živote Pána Ježiša, s ktorou 
spestrili popoludnie veriacim v kostole Bošany 
a Krnča. 
 
 
 
 



 

  
  
Dlhé roky podával  Eucharistiu veriacim.     
 
Vyštudoval Teologickú fakultu v Nitre, kde skončil 
s červeným diplomom.                                                                
 
 Učil v Topoľčanoch, v Bošanoch a v Kovarciach.                                                                        
 
Po rokoch učenie musel nútene zanechať, (čo ho veľmi 
trápilo) no nie preto, že by nechcel učiť, (ako si to 
mylne niektorí vysvetľovali a neprávom odcudzovali), 
ale preto, že mu zostalo 6 vyučovacích hodín, 
z ktorých by svoju rodinu  – manželku a 2 deti 
neuživil, preto sa musel vzdať svojho povolania, ktoré 
mal tak rád.  
 
Na Boha  nikdy nezanevrel.                                                 
Chodieval k sviatosti zmierenia i na sväté omše.                                                                                             
 
Pán Boh si ho povolal veľmi skoro a  nečakane.                 
(48 rokov .)             
My veriaci však vieme, že život sa smrťou človeka  
nekončí.  
Bože, ďakujeme Ti, že sme s ním mohli prežiť kúsok  

života vo farnosti, ktorý bol spestrený jeho hudbou, 

spevom, rozdávaním Eucharistie a pomoci vo farnosti.                                                                                     

 



 

  
Odišiel ako krásny deň. Nepovedal „Zbohom, už viac 

neprídem“.                                                                              

Štefan, Pán Boh zaplať za tvoju pomoc a obetu, ktorú 

si venoval nám farníkom, ale hlavne Pánu Bohu.     

Odpočívaj v pokoji!                                                       

               

 

 



 

Prvé sväté prijímanie                 

v Bošanoch 

 

 

Aj napriek pretrvávajúcej pandémii (za prísnych 

podmienok - rúška, dezinfekcia rúk...) sa dňa      

13.6.2021  o 10:00 hodine v Bošanoch konalo prvé 

sväté prijímanie.  

K svätému prijímaniu pristúpilo 18 detí.                                                                  

V sobotu 12. 6. 2021 deti prijali prvýkrát sviatosť 

zmierenia. Svätá  spoveď rodičov, krstných rodičov, 

starých rodičov a súrodencov sa  tiež konala v sobotu.       

Pri svätej omši pán dekan privítal kňaza                           

PaedDr. Milana Kozáka, farára vo farnosti Zliechov, 

ktorý spolu s ním celebroval svätú omšu.  

Prvoprjímajúcim deťom želáme, aby na tento deň nikdy 

nezabudli a pokračovali v častom prijímaní 

Eucharistie. 

 



  

 

 

 

 

 



 

 

 

                         

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 20. júna o 10:00 hodine bolo prvé sväté prijímanie 

v Krnči.                                                                       

Vo štvrtok po svätej omši o 17:30 – 18:30 hodine  sa 

konal liturgický nácvik prvoprijímajúcich detí.      

Svätá spoveď rodičov, krstných rodičov, starých 

rodičov a súrodencov sa konala v sobotu o 9:00 hodine. 

V sobotu o 17:30 - 18:00 hodine prvoprijímajúce detí 

mali  nácvik spevu. Svätá spoveď prvoprijímajúcich 

detí bola v sobotu po nácviku spevu o 18:00 hodine.                                                     

Prvoprjímajúcim deťom želáme, aby si tento deň  

pripomínali častým prijímaním Eucharistie. 

 

 

 

 

Prvé sväté prijímanie          

v Krnči 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov 

Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na 

nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach 

stratil svoju platnosť 30. júna 2021. Slovenskí 

katolícki biskupi povzbudzovali veriacich, aby sa 

vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Vplyvom 

okolností bola táto účasť dlhý čas zakázaná alebo 

limitovaná. Vďaka zlepšujúcej sa situácii je však 

stále viac možné chrámy bez ťažkostí navštevovať. 

Mediálne prenosy liturgií poskytli vzácnu pomoc v 

pandemických časoch, nemôžu však natrvalo nahradiť 

osobnú prítomnosť na liturgii. Bolo by nesprávne, 

keby sme si na slávenia pred obrazovkami zvykli 

alebo sme ich pokladali za plnohodnotnú alternatívu. 

 

 

Zrušený dišpenz 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

V piatok 20. augusta bol  výročný deň konsekrácie 

nášho Farského kostola svätého Martina.              

(r.1788 - biskup František III. Xaver Fusch).  

Túto slávnosť sme slávili svätou omšou o 18:00 hodine 

a po svätej omši bola  poklona svätému krížu. 

 

V sobotu 21. augusta - výročie konsekrácie sme slávili 

svätou  omšou o 18:00 hodine  spojenú so starobylým 

obradom lucernária - obradom svetla.  

Svätú omšu  celebroval  Vsdp. Peter Holbička, farár – 

dekan v Kysuckom Novom Meste. 

      

Výročie konsekrácie kostola  

2021 

 



  

 

 

        

     

     

    

 



 

 

  

 

 

 

 

 

Dňa 8.9.1971 oslávil okrúhle životné jubileum -         

50 rokov náš  duchovný otec, dekan Štefan Bukovan.  

V sobotu 11. 9. 2021 o 16.00 hodine sa konala 

slávnostná svätá omša, ako poďakovanie za dar jeho 

života.                                                                              

Hlavným celebrantom bol  nitriansky diecézny biskup 

Mons. Viliam Judák. a Mons. ThDr. Štefan Vallo 

PhD. Na svätej omši sa zúčastnili PhDr. Peter 

Brisuda, ThLic. PaedDr. Peter Holbička,  kňazi 

dekanátu, a hostia pána dekana. V modlitbách mu do 

ďalších dní života vyprosujeme od nebeského Otca 

pevné zdravie, hojnosť Božích milostí a nebeskú 

Matku prosíme o stálu ochranu. 

 

Životné jubileum 

 



 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

V knihe Kazateľ čítame, že všetko má svoj čas.         

Čas prosiť i čas ďakovať. Už od malička nás rodičia 

učia, ako máme prosiť a ako sa pekne poďakovať. 

A tak aj v našej farnosti, filiálke  Práznovce v nedeľu 

12.9. 2021 sme ako Božie deti vo farskej rodine 

spoločne prežili krásnu ďakovnú bohoslužbu, ako 

výraz poďakovania Pánu Bohu za úrodu v tomto roku. 

 

Práznovce 

 

 

Poďakovanie za úrodu 



 

  

 

 

 



  

 

 

 

  

 

 

Pápež František prišiel na Slovensko v neľahkom 

období pandémie, kedy sme prežívali rôzne 

obmedzenia a rozdelenia.  

Prišiel ako námestník Krista na zemi, aby priniesol 

pokoj a Apoštolské požehnanie pre všetkých nás.                                                                              

Návšteva pápeža Františka na Slovensku prebiehala   

12. až 15. septembra 2021. 

Trojdňová apoštolská návšteva mala  oficiálny            

a pastoračný charakter.   

Svätý Otec František prišiel na štadión Lokomotívy, 

kde bola pred tromi rokmi blahorečená                    

Anka Kolesárová.   Pripomenuli sme  si aj túto 

udalosť a zažili nanovo atmosféru milosti a krásy.                                            

Svätý Otec zavítal do Bratislavy, Košíc, Prešova 

a Šaštína.                                                                                        

 

 

 

 

Návšteva Svätého Otca 

12.-15. september 2021 

 

 

 

 

 



 

  

V nedeľu 12. septembra o 15.30 hodine sa na 12 minút 

rozozneli zvony katolíckych kostolov na Slovensku, 

aby veriacich pozvali k modlitbe za pápeža Františka, 

ktorý v tom čase pricestoval na pastoračnú návštevu 

Slovenska.                                                                             

Zvony zvonili vo všetkých diecézach a eparchiách 

Slovenska, rozhodli tak biskupi Slovenska. Išlo            

o mimoriadne gesto radosti z návštevy viditeľnej hlavy 

katolíckej cirkvi na Slovensku. Stretol sa s tromi 

významnými  činiteľmi, ale  aj zástupcami židovskej či 

rómskej komunity.  

Návšteva, ktorej mottom bolo „s Máriou a Jozefom na 

ceste za Ježišom“ je prvou cestou  pápeža Františka na 

Slovensku. Z letiska sa pápež presunul na ekumenické 

stretnutie na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave, kde 

mal aj príhovor. Následne mal súkromné stretnutie       

s členmi Spoločnosti Ježišovej. 

V pondelok (13.9.) pápež navštívil Prezidentský palác. 

Absolvoval zdvorilostnú návštevu u prezidentky SR 

Zuzany Čaputovej, aj stretnutie s predstaviteľmi 

štátu, predsedom parlamentu Borisom Kollárom, 

premiérom Eduardom Hegerom, s občianskou 

spoločnosťou a diplomatickým zborom v záhrade 

paláca. 

 



 

 

  

 

V Katedrále svätého Martina sa stretol s biskupmi, 

kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami 

 a učiteľmi náboženstva.  

Súkromne navštívil centrum „Betlehem“ v Bratislave.  

Stretol sa so židovskou komunitou na Rybnom 

námestí.                                                                                            

Utorok (14. 9.) pápež zavítal na východ Slovenska. 

Začal sa božskou liturgiou svätého Jána Zlatoústeho 

pred mestskou športovou halou v Prešove, ktorej  

predsedal Svätý Otec.                                                                                     

V Košiciach sa stretol s rómskou komunitou na 

Luníku IX. a s mladými na miestnom štadióne. 

Posledný deň návštevy, v stredu 15. septembra, strávil 

pápež v Šaštíne. Po modlitbovom stretnutí s biskupmi 

sa pri Národnej svätyni uskutočnila svätá omša           

s homíliou Svätého Otca.                                     

Na svätej omši sa zúčastnili aj veriaci z Bošian, 

Práznoviec a  z Krnče. Bol to nezabudnuteľný 

zážitok. 

 



 

  
Program Svätého Otca v skratke 

Nedeľa 12. 9. 2021  Príchod pápeža                                                                               
(Rím - Budapešť - Bratislava)                                                                      

15:30 Prílet na medzinárodné letisko v Bratislave                                                           
15:30 Oficiálne prijatie na bratislavskom letisku                                                                 
16:30 Ekumenické stretnutie na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave a 
príhovor.                                                                                                        
17:30 Súkromné stretnutie s členmi Spoločnosti Ježišovej na Apoštolskej 
nunciatúre v Bratislave.                                                                                   

Pondelok  13. 9. - Návšteva prezidentky a stretnutie s biskupmi               
(Bratislava) 

09:15 Privítací ceremoniál v Prezidentskom paláci v Bratislave                                
09:30 Zdvorilostná návšteva u prezidentky republiky, v „Zlatom salóne" 
Prezidentského paláca v Bratislave                                                                            
10:00 Stretnutie s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a 
diplomatického zboru v záhrade Prezidentského paláca v Bratislave                                                                           
10:45 Stretnutie s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami 
a učiteľmi náboženstva v Katedrále svätého Martina v Bratislave                                                         
16:00 Súkromná návšteva centra „Betlehem" v Bratislave                                             
16:45 Stretnutie so židovskou komunitou na Rybnom námestí v Bratislave               
18:00 Stretnutie s predsedom parlamentu na Apoštolskej nunciatúre 
v Bratislave                                                                                                              
18:15 Stretnutie s predsedom vlády na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave 

Utorok 14. 9. - Návšteva Košíc                                                            
(Bratislava - Košice - Prešov - Košice - Bratislava) 

08:10 Odlet do Košíc                                                                                                                                 
09:00 Prílet na letisko v Košiciach                                                                                                       
10:30 Božská liturgia svätého Jána Chryzostoma, ktorej bude pápež 
predsedať na priestranstve pred Mestskou športovou halou v Prešove                                                                                               
16:00 Stretnutie s rómskou komunitou na Luníku IX. v Košiciach                                                              

 

 



  

 

17:00 Stretnutie s mladými na Štadióne Lokomotíva v Košiciach                                                         
18:30 Odlet do Bratislavy                                                                                                               
19:30 Prílet na bratislavské letisko 

Streda 15.9. - Svätá omša v Šaštíne                                                             
(Bratislava - Šaštín - Bratislava - Rím) 

9:10 Modlitbové stretnutie s biskupmi v Národnej svätyni v Šaštíne                                                       
10:00 Svätá omša na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni 
v Šaštíne                                                                                                                            
13:30 Rozlúčkový ceremoniál na medzinárodnom letisku v Bratislave                                               
13:45 Odlet do Ríma                                                                                                                       
15:30 Prílet na medzinárodné letisko v Ríme 

 

Prešov 
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Šaštín 

 

 

 

 

 



 

  
 

Košice– Luník IX

 

 

 

 



 

 

Pápež František pristál na Slovensku 12. 9. 2021 

 

 

                              



 

 

  

 

Prezidentka Zuzana Čapuová a biskup Stanislav Zvolenský vítajú pápeža 

 

       

                         

                       

Vítanie pápeža chlebom a soľou 



 

 

  

Bezpečnostné zložky kontrolujú priestor počas príjazdu Svätého Otca do 

Prezidentského paláca. Bratislava, 13. august 2021 

 

Obyvatelia mesta očakávajú príjazd Svätého Otca do Prezidentského 

paláca. Bratislava, 13. august 2021 

 

Kolóna pápeža Františka prichádza do Prezidentského paláca.  

Bratislava, 13. august 2021. 

 

 



 

  
Pápež František zdraví obyvateľov mesta počas príjazdu do 

Prezidentského paláca. Bratislava, 13. august 2021 

 

Pápež František počas privítacieho ceremoniálu na nádvorí Prezidentského 

paláca. Bratislava, 13. august 2021 

 

 

 

 



 

  
Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský a pápež František počas 
privítacieho ceremoniálu na nádvorí Prezidentského paláca. Bratislava,    
13. september 2021. 
 

 

 

Atmosféra počas stretnutia Svätého Otca s predstaviteľmi štátu, občianskej 

spoločnosti a diplomatického zboru v záhrade Prezidentského paláca. 

Bratislava, 13. september 2021. 

 

 



 

  
Pápež František a prezidentka Zuzana Čaputoá  počas stretnutia 

v záhrade Prezidentského paláca.  Bratislava, 13. september 2021. 

 

 
Pápež František a prezidentka SR Zuzana Čaputová počas stretnutia s 
predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru v 
záhrade Prezidentského paláca. Bratislava, 13. september 2021.  
 

 

 



 

  
Pápež František v príhovore počas stretnutia s predstaviteľmi štátu, 

občianskej spoločnosti a diplomatického zboru v záhrade Prezidentského 

paláca. Bratislava, 13. september 2021 

 

 

Pápež František počas stretnutia s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, 

seminaristami a učiteľmi náboženstva v Katedrále sv. Martina v Bratislave. 

Bratislava, 13. september 2021. 

 



 

  

 

 

 



 

  

 

 

 



 

  
Sestry čakajú na príchod pápeža Františka do centra Betlehem, ktoré sa 

stará o bezdomovcov a opustených. 

 

 

 

Pápeža Františka vítajú v centre Betlehem, ktoré sa stará o bezdomovcov a 

opustených. Bratislava, 13. september 2021 

 

 



 

  

 

 

 



 

  

 

Pápež František počas stretnutia so židovskou komunitou na Rybnom 

námestí. Bratislava, 13. september 2021. 

 

 

 

 



 

 

  

Atmosféra v priestore pred Mestskou športovou halou v Prešove, kde  

celebroval pápež František svätú liturgiu.                                                                    

Prešov, 14. september 2021. 

 

 

 



 

  
Biskupi prichádzajú na stretnutie s pápežom Františkom pred Mestskou 

športovou halou v Prešove. Prešov, 14. september 2021. 

 

 
Pápež František prichádza pred Mestskú športovú halu v Prešove, kde 

bude celebrovať archijerejskú svätú liturgiu. Prešov, 14. september 2021. 
 

 

 



 

  
Pápež František počas celebrovania svätej archijerejskej liturgie v Mestskej 

športovej hale v Prešove. Prešov, 14. september 2021.  

 

Pápež František počas Božskej liturgie svätého Jána Zlatoústeho, ktorej 
predsedá Svätý Otec pri príležitosti sviatku Povýšenia svätého Kríža v 
priestore pred Mestskou športovou halou v Prešove.                                              
Prešov, 14. september 2021. 
 

 

 

 



 

  
Pápež v Prešove slúžil liturgiu aj nečakane zmenil program, v Košiciach 

prešiel Hlavnou ulicou a už navštívil Luník IX . 

 

 

Pápež František počas stretnutia s rómskou komunitou na priestranstve 

pred saleziánskym komunitným centrom na sídlisku Luník IX.                          

Košice, 14. september 2021. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

. 

 



 

  
 
Pápež František sa mimo oficiálneho programu v Prešove zastavil aj v 

jezuitskom exercičnom dome pod Kalváriou, aby pozdravil personál 

jedálne.  

 

Pápež František počas stretnutia s mladými na štadióne Lokomotíva. 

Košice, 14. september 2021. 

 



 

  

 

Pápež František prechádza pomedzi veriacich v papamobile na štadióne 

Lokomotíva, kde sa stretol s mladými. Košice, 14. september 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Pápež František prichádza na pódium a tlieska orchestru, počas stretnutia 
s mladými na štadióne Lokomotíva v Košiciach.  
Košice, 14. september 2021. 
 

 

 

 



 

  
Atmosféra pred príchodom Svätého Otca na otvorenom priestranstve pri 

Národnej svätyni v Šaštíne, kde pápež František odslúžil pri príležitosti 

celonárodnej púte k Sedembolestnej Panne Márii slávnostnú svätú omšu. 

Šaštín - Stráže 15. september 2021. 

 

 

 

 



 

  
Pristátie vrtuľníka pred príchodom Svätého Otca na otvorenom priestranstve 

pri Národnej svätyni v Šaštíne, kde pápež František odslúži pri príležitosti 
celonárodnej púte k Sedembolestnej Panne Márii slávnostnú svätú omšu. 
Šaštín - Stráže 15. september 2021. 
 

 

Pápež František zdraví veriacich z papamobilu na otvorenom priestranstve 

pri Národnej svätyni v Šaštíne pred svätou omšou pri príležitosti 

celonárodnej púte k Sedembolestnej Panne Márii. Šaštín - Stráže,                          

15. september 2021 

 

 

 



 

  
 

 

 

Pápež František prichádza na pódium pred svätou omšou na otvorenom 

priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne pri príležitosti celonárodnej 

púte k Sedembolestnej Panne Márii. Šaštín –Stráže, 15. September 2021. 

 



 

  
Pápež František počas slávnostnej svätej omše na otvorenom priestranstve 

pri Národnej svätyni v Šaštíne pri príležitosti celonárodnej púte k 

Sedembolestnej Panne Márii. Šaštín –Stráže, 15. september 2021. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 



 

  

 
Zlatá ruža  od pápeža Františka pri soche Sedembolestnej Panny Márie 
počas slávnostnej svätej omše, ktorú slúži pápež František na otvorenom 
priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne pri príležitosti celonárodnej 
púte k Sedembolestnej Panne Márii. Šaštín - Stráže, 15. september 2021. 
 

 

 



 

  
Pápež František sa v závere svätej omše na priestranstve pred Národnou 

svätyňou v Šaštíne rozlúčil so Slovenskom. Poďakoval sa biskupom, 

prezidentke Zuzane Čaputovej, civilným autoritám i všetkým, ktorí 

pripravovali jeho návštevu.                                                                                           

 

 

"Drahí bratia, sestry, nastal čas rozlúčiť sa s vašou krajinou.        

Pri tejto eucharistii som vzdával Bohu vďaky za to, že mi 

umožnil prísť medzi vás, ako aj za to, že som mohol ukončiť 

svoju púť v nábožnom objatí vášho ľudu, spoločným 

slávením dôležitého náboženského i štátneho sviatku vašej 

patrónky, Sedembolestnej Panny Márie," povedal pápež 

zhromaždeným veriacim. 

 

 

 



 

  
Pastoračná návšteva pápeža Františka na Slovensku 

sa v stredu popoludní skončila. Po svätej omši  

v Šaštíne sa pápež presunul na bratislavské letisko.                                                                                                                 

Pred návratom do Vatikánu sa na letisku s pápežom 

rozlúčili traja najvyšší ústavní činitelia na čele  

s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, s ktorou 

absolvoval aj krátke súkromné stretnutie a odcestoval 

do Ríma. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

„Nosím vás všetkých v srdci.“                                                                                   

„Krajina je ako jedna báseň.“                                                        

Povedal pápež na záver svojej návštevy. 



 

 

  

Symbolické dary pre pápeža od prezidentky: 

CHLIEB – symbol života, ľudskej práce a dobrých skutkov. 

 

MED – od včiel z Prezidentskej záhrady. 

 

KNIHA -  Reštaurovanie od akademickej maliarky Márie Bidelnicovej –     

o  obnove sakrálnych pamiatok. 

 

 

 



 

  

NABÍJACIA  STANICA -na dobíjanie elektromobilov 

 

 

PLÚCNY   VENTILÁTOR  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na záver 

"Drahí bratia, sestry, nastal čas rozlúčiť sa s vašou krajinou. Pri tejto 

eucharistii som vzdával Bohu vďaky za to, že mi umožnil prísť medzi 

vás, ako aj za to, že som mohol ukončiť svoju púť v nábožnom objatí 

vášho ľudu, spoločným slávením dôležitého náboženského i štátneho 

sviatku vašej patrónky, Sedembolestnej Panny Márie," povedal pápež 

zhromaždeným veriacim. 

 

 

 

 

98-tisíc špeciálnych injekčných striekačiek  na očkovanie proti COVID-19,                       

108-tisíc ochranných rúšok                                                                                                                            

40 kartónov dezinfekčných prostriedkov                                                                        

Pápežská medaila, darovaná prezidentke SR od Svätého Otca po spoločnom 

stretnutí v Prezidentskom paláci. 

 

 

 

https://www.webnoviny.sk/tag/covid-19/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nechcel sa nechať obsluhovať, do všetkého vnášal 

jednoduchosť. 

 

Rehoľná sestra Samuela Ševčíková sa viac ako rok v 

Dóme svätej Marty vo Vatikáne starala o pápeža 

Františka. 

Päť rokov pôsobila v Dóme svätej Marty vo Vatikáne. 

Prišla počas pontifikátu pápeža Benedikta XVI. a bola 

tam i v čase zvolenia pápeža Františka. 

 

Starala sa o pápeža 
 

 



 

  
Rehoľná sestra Samuela Ševčíková zo Spoločnosti dcér 

kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v rozhovore 

pre TASR zaspomínala na osobné stretnutia s ním i to, 

ako menil zaužívané zvyky. Ako hovorí, chcel si 

zachovať vo svojom živote jednoduchosť. Od roku 2014 

pôsobí na Slovensku, momentálne žije v Košiciach        

a teší sa na stretnutie s pápežom Františkom. 

V minulosti ste ako rehoľná sestra pôsobili na viacerých 

miestach na Slovensku. Ako ste sa dostali do Ríma? 

Dostala som sa tam v roku 2009, keď ma moji 

predstavení požiadali, či by som bola ochotná ísť do 

služby do Dómu svätej Marty. Naše sestry tam pôsobia 

už od čias pápeža Leva XIII. Trocha som sa zdráhala, 

predsa len jazyková bariéra, mentalita a podobne. 

Súhlasila som, že pôjdem na päť rokov, a ak to bude 

potrebné, tak zostanem aj dlhšie. Bola som zamestnaná 

ako koordinátorka v jedálni. Mala som na starosti, aby 

všetko bolo na stole.  

Boli ste tam i 13. marca 2013, keď  bol  argentínsky 

kardinál Jorge Mario Bergoglio zvolený za pápeža. 

Ako si na to spomínate? 

Bolo to veľmi pekné a silné obdobie. Zvlášť preto, lebo 

zostal bývať v Dóme svätej Marty.  

 
 

 

 



 

  Bola to pre nás novinka, nikdy predtým sa to nestalo. 

Bol to pekný čas a zároveň milé byť s ním denne v 

kontakte, pozdraviť sa, potešiť sa, zasmiať sa, ale aj 

porozprávať sa o vážnych veciach. Bola to nová etapa, 

myslím, že aj v cirkvi vôbec. 

Prečo sa rozhodol bývať v Dóme svätej Marty               

a neuprednostnil Apoštolský palác? 

Pýtali sa ho to viacerí, aj deti, keď mal raz stretnutie s 

nimi, a povedal, že vždy chcel byť medzi ľuďmi. Cítil sa 

dobre medzi ľuďmi. Keby bol v Apoštolskom paláci, tak 

je len s určitou hŕstkou ľudí, s ktorými sa denne 

stretáva. Do Dómu svätej Marty chodí množstvo ľudí z 

celého sveta a on chcel byť stále medzi ľuďmi a 

komunikovať s nimi. 

Ako si spomínate na prvé stretnutie s pápežom 

Františkom? 

Bolo to v deň jeho zvolenia. Pamätám si, že to bolo 

večer. Rýchlo sme všetko menili, pretože bol zvolený 

Svätý Otec. Nevedeli sme, kto to je, boli sme zavretí v 

Dóme, nemohli sme ani vychádzať. Keď prišiel do Dómu 

svätej Marty večer okolo 21.30 hodine, tak sme ho 

vítali. Bolo to milé, aj keď plné trémy, emócií, ale takých 

radostných emócií. 

 

 

 



 

  
Dovtedy som ani Benedikta XVI. osobne nestretla, len z 

diaľky som ho videla. 

Pápež František je jednoduchý, nenáročný, spontánny    

a veľmi pozorný. Keď som ho prosila o modlitbu za 

niekoho z rodiny, kto nebol na tom dobre, tak vždy sa 

opýtal, ako sa má. 

Ako na vás zapôsobil? 

Veľmi oduševnene. Myslím, že bol trošičku asi aj 

prekvapený z voľby, takže bol tiež trochu v strese          

a tréme. Pôsobil veľmi príjemne. Bolo to plné 

očakávania, čo by sme si od neho vedeli vziať, čo nám 

povie a ako sa bude správať. Nebola som s ním dlho, 

presne rok aj dva týždne, ale počas tohto obdobia som     

s ním mala krásne stretnutia. Boli naozaj spontánne, 

bez strojenosti a oficialít. Vedel sa zasmiať, zažartovať       

a bol spontánny. Jeho jednoduchosť a záujem o človeka 

mi imponovali. 

Na móresy si teda asi nepotrpel? Nie, a bolo to vidieť 

hneď, keď prišli na večeru s ním aj kardináli. Začalo sa 

obsluhovať v rukavičkách a povedal, že si to nepraje. 

Postupne takéto veci odbúraval, stoličku nemal inú, 

chcel takú, akú majú ostatní.  

 

 

 



  

Snažil sa vniesť jednoduchosť do všetkého.       

Nechcel byť obsluhovaný, chcel byť ten, ktorý slúži,    

a to si myslím, že je dosť vidno na ňom až doteraz. 

Stretli ste sa s pápežom Františkom aj po odchode      

z Ríma? 

Odkedy som na Slovensku, stretla som ho trikrát. 

Dvakrát v Ríme a raz v roku 2016 v Poľsku na 

stretnutí mládeže. Naposledy som s ním bola v roku 

2017. Verím, že ma ešte eviduje. Mali sme Vincentské 

jubileum a bola som v Ríme. Oslovila som šéfa 

ochranky, že či by som sa s ním mohla stretnúť, 

umožnil mi to. Bolo to veľmi milé. Pápež František je 

jednoduchý, nenáročný, spontánny a veľmi pozorný.  

Ako vnímate jeho rozhodnutie navštíviť Slovensko? 

Chcem veriť, že aj napriek situácii, ktorá je teraz 

ťažká v súvislosti s pandémiou, to prinesie dobré 

ovocie do našich sŕdc, životov a dá nám to nádej. 

Veľmi pekne to Svätý Otec vyjadril v nedávnom 

príhovore a modlitbe Anjel Pána vo Vatikáne, keď       

o Slovensku hovoril ako o srdci Európy. 

                                          

 



 

   

Povedal, že sa teší na tých, ktorí ho očakávajú            

a zároveň sa on túži stretnúť s nimi. Verím, že bude 

pozitívna odozva aj z našej strany voči nemu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

Dňa 21.9. 2021 oslávil krásne jubileum 70. rokov náš 

dlhoročný kostolník   Eduard Hodál.                                                      

Svoju prácu vykonáva ochotne a  s úctou.                          

Keď prídeme na svätú omšu, je všetko pripravené. 

Často to považujeme za samozrejmosť.                     

Do kostola prichádza prví a odchádza posledný, kedy 

my sme už dávno doma.  

Edko, ako ho voláme si úlohu kostolníka vyskúšal už 

v mladom veku. 

Vo funkcii kostolníka je už pekných 42 rokov.                                                                            

Napriek svojmu veku je veľmi čiperný,  pracovitý      

a spoľahlivý.  Prajeme mu,  aby mu jeho zdravie ešte 

dlho slúžilo  a bol príkladom i pre ďalších.  

Len to najkrajšie, čo život môže dať, 

chceme Ti Edko pri Tvojom 70-ročnom jubileu priať. 

Nech slza bolesti Ti tvár nikdy nezmáča, 

žiaľ a smútok nech sa ti chrbtom otáča, 

nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota, 

sú náplňou ďalších rokov Tvojho života. 

 

 

 

Oslava 70. narodenín 

 

 



 

  

 

 

 

 

26.9.2021 sa v Bošanoch  konala slávnosť                       

k 30. výročiu obnovenia skautingu.  

Skauting v Bošanoch bol obnovený dňa 10. 5. 1991.                                    

Obnovili ho manželia Pavel Škvarenina – Johny 

a Mária Škvareninová – Mery. 

Po 30. rokoch sa rozhodli osláviť túto krásnu udalosť.                              

V piatok 24. 9. 2021 večer bol slávnostný táborák, 

ktorý zapálil starosta obce Branislav Pajda – Charley.                                             

Po ňom bola otvorená výstava v DK k danej téme, 

ktorú pripravila Mery.  

V sobotu vo farskej záhrade bolo otvorenie osláv.                                     

Oslavy otvoril súčasný a dlhoročný vodca 8. zboru 

Veľká Medvedica Bošany, bv. Roman Moravčík – 

Flash. Konali sa rôzne súťaže a vo farskom dvore sa 

varil guláš. Večer sa konala svätá omša, ktorá bola 

vyvrcholením sobotňajšieho programu. 

Celebrantom bol don Andrej František Kňaze, 

odchovanec bošianskeho skautingu. 

                                                                                           

Počas bohoslužby spieval spevokol z Klátovej Novej  

Bošianske skautské dni          

30. výročie 

 

 



 

 

 

 

  

V nedeľu dopoludnia bolo ukončenie osláv 30. výročia 

obnovenia skautingu v Bošanoch. 

 



 

  

      

            

             



 

  

 

 

 

     

 



 

  

 

                      

  

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nitrianska diecéza, ako aj celá Cirkev na Slovensku si 

pripomína šieste výročie odchodu do večnosti Jeho 

Eminencie blahej pamäti Mons. Jána Chryzostoma 

kardinála Korca, emeritného nitrianskeho diecézneho 

biskupa, ktorý 24. októbra 2015 vo veku 91 rokov,      

v 65. roku kňazstva a v 64. roku biskupskej služby 

odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi. Spomienková svätá 

omša za otca kardilána Korca bola v nedeľu 

24.10.2021 o 10:00 hodine vo farskom kostole v 

Bošanoch.                                                                                      

Ján Chryzostom kardinál Korec sa narodil 22. januára 

1924 v Bošanoch. Dňa 15. septembra 1939 vstúpil v 

Ružomberku do rehole jezuitov. 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  

Kardinál Ján Chryzostom Korec 

 



 

  
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 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, otcom 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 alebo 

veriacim laikom. O to viac, že vedeli o ňom, že je 

biskup a vyvíja aktívnu apoštolskú činnosť, ba i tajne 

ordinuje kňazov. 

Dňa 11. marca 1960 bol napokon skutočne aj 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 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 základných životných otázkach. Ako veľký znalec 

ľudskej duše sa zamýšľal 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. 



 

  
Zmena spoločenského systému po roku 1989 zasiahla 

aj do jeho života. Dňa 7. januára 1990 sa stal 

rektorom Kňazského seminára svätého Cyrila               

a Metoda v Bratislave. Významným okamihom jeho 

života sa stal 6. február 1990, keď na výslovnú žiadosť 

pápeža svätého Jána Pavla II. bol menovaný za 

nitrianskeho diecézneho biskupa. Kánonicky správu 

diecézy prevzal 22. februára 1990 a požehnane ju 

spravoval do 16. júla 2005. Dňa 28. júna 1991 ho        

v konzistóriu pápež svätý Ján Pavol II. vymenoval 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.       

6. júla 2005 konsekroval za biskupa Mons. Viliama 

Judáka, ako svojho nástupcu na nitrianskom 

biskupskom stolci a odvtedy už ako emeritný biskup 

býval až do svojho úmrtia v Nitre. Je pochovaný         

v dolnej lodi Katedrály – Baziliky svätého Emeráma 

na Nitrianskom hrade.  

R.I.P. 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Od pondelka 1.10. 2021 sa okres Partizánske dostal do 

bordovej farby, preto ochranné opatrenia vyžadovali aj 

registráciu účastníkov na svätých omšiach.                            

V našej farnosti to prebiehalo tak, že každý farník, 

ktorý sa zúčastnil svätej omše, si so sebou doniesol 

lístok so svojim menom a telefónnym číslom.                         

Lístok hodil do pripravenej  schránky. Pán kostolník 

lístky po omši zobral, dal do vrecka, ktoré sa dalo na 

určené miesto k nahliadnutiu. 

Do interiéru kostola bolo nutné nosiť respirátor 

a použiť dezinfekciu rúk. Ak niekto zabudol, na 

stolíku boli pripravené lístky a pero.         

 

 

Ochranné opatrenia 

 



 

  

 

 

 

 

 

Vzhľadom na pandémiu, úplné odpustky pre duše        

v očistci bolo tak ako minulý rok, možné získať po celý 

mesiac november 2021. 

Znamená to, že úplné odpustky pre tých, ktorí 

navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré 

bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu 

byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. 

Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia 

súvisle nasledovať za sebou. 

Dekrét hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, 

pri príležitosti spomienky na všetkých verných 

zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia 

chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím   

v Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra nielen 

na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok 

Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci 

november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých 

veriacich. 

                                                                                           

Pobožnosť k všetkým svätým 

 

 

 



 

  
Podmienky pre získanie odpustkov: 

1. prijať sviatosť zmierenia, krátko predtým alebo 

potom 

2. prijať Eucharistiu, najlepšie v tej istý deň 

3. pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu 

Otčenáš, Zdravas, Sláva.  

Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť 

k hriechu, i všednému.                                                                       

Dňa 1.10.2021 sa veriaci z našej farnosti zúčastnili 

pobožnosti k všetkým svätým, ktorá sa konala na 

cintoríne v Bošanoch. Modlili sa Litánie k svätým 

spolu s kňazom. 

 

 



 

  

 

 

 

 

V nedeľu 7. 11. 2021 v chráme Bošany, sme mali 

návštevu. Pán dekan Štefan Bukovan, privítal  Mons.  

Janka Majerčíka, ktorý celebroval svätú omšu. Jeho 

homília sa týkala evanjelia dnešnej nedele 1 Kr 17, 10-

16. Okrem evanjelia nám porozprával o viacerých 

zázrakoch, ktoré sa stali na príhovor svätého  

Charbela. So sebou priniesol aj Relikvie tohto svedca. 

Charbel je jeden z najznámejších svätých na Blízkom 

východe, kňaz, askéta a mystik.  

Miesto jeho posledného odpočinku v kláštore je 

významným pútnickým miestom.  

Veriacich pozval na pútnické miesto k svätému Charbelovi.

          

 

Návšteva v chráme 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%ADzky_v%C3%BDchod
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%ADzky_v%C3%BDchod
https://sk.wikipedia.org/wiki/K%C5%88az
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ask%C3%A9ta
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Mystik&action=edit&redlink=1


 

 

  

 

 

 

 

V nedeľu 14. 11. 2021, ako každý rok na svätého 

Martina sú v našej farnosti hody. Hodovú svätú 

omšu o 10:00 hodine celebroval  Vsdp. Miroslav 

Hoždora, dekan – farár vo farnosti Nevidzany. 

Jeho homília sa niesla v duchu svätého Martina, 

v ktorej vyzdvihol hlavne jeho vlastnosti.                                                                                      

Na konci svätej omše sa prihovoril aj k deťom, kde 

porozprával príbeh o husi a svätom Martinovi.                            

Náš farník Mgr. Peter Gajdoš mu srdečne 

poďakoval za to, že prijal pozvanie nášho pána 

dekana a povzbudil nás do ďalších dní. 

 

 

 

Svätý Martin 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

Od 25.11.2021 znovu nastal na Slovensku prísny 

lockdown, ktorí obsahoval núdzový stav,  a zákaz 

vychádzania.                                                                             

Veriaci mali počas nasledujúceho obdobia lockdownu   

zakázanú skupinovú účasť na bohoslužbách. 

Individuálna pastoračná činnosť však ostala povolená. 

Veriaci mohli  ísť na spoveď, prípadne na individuálne 

prijímanie. Omše sa  konali  v online forme.                                                                                       

V našej farnosti to prebiehalo nasledovne: 

BOŠANY                                                                                                 
Farský kostol k individuálnej poklone a modlitbe bol otvorený         
v pondelok až sobotu, od 17:00 hodiny do 18:00 hodiny. V nedeľu 
bol  kostol otvorený od 8:30 do 10:00 hodine. V tomto čase bol  k 
dispozícii kňaz, či už k svätej spovedi alebo k duchovnému 
rozhovoru a k podaniu svätého prijímania.                                                   

PRÁZNOVCE                                                                                  
Kostol k individuálnej poklone a modlitbe bol otvorený v pondelok  
a v stredu od 16:30 hodiny do 17:00 hodiny.                                                            
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 podaniu svätého prijímania. 

 

                      

 

 

Prísny lockdown, núdzový stav 

a aj zákaz vychádzania. 

 



 

  KRNČA 

Kostol k individuálnej poklone a modlitbe bol otvorený vo štvrtok 
od 16:30 hodiny do 17:00 hodiny. 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 podaniu svätého 
prijímania. 

 

KANCELÁRIA                                                                       
V prípade potreby nahlásenia krstu, sobáša či pohrebu, alebo 
zaopatrenia chorého, alebo nejakej duchovnej pomoci bol potrebný 
telefónny  kontakt na kňaza.  Otázky a prosby o  službu kňaza 
bolo potrebné poslať na email fary. Naši kňazi  naliehavo prosili 
veriacich  k modlitbám za zastavenie pandémie koronavírusu, aby 
sme sa opäť mohli čím skôr bez obmedzení stretávať pri slávení 
liturgie. Máme prehĺbiť najmä spoločnú modlitbu v rodinách, 
využiť mediálne možnosti sledovania bohoslužieb a upevniť sa 
v kresťanských čnostiach trpezlivosti, nádeje a medziľudskej 
pomoci. 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

  

  
 

 

 

 

28.11.2021 sa začal nový liturgicky rok.                     
Veriaci v túto nedeľu mali pripravené adventné vence 
na posvätenie. 

Keďže bol prísny lockdown, núdzový stav a aj zákaz 
vychádzania, sa svätá omša nekonala. Prvýkrát sa 
adventné vence neposväcovali. Veriaci si aj napriek 
tejto situácii v rodinách  zachovali dlhoročnú tradíciu 
– modliť sa ruženec pri adventnom venci. 

Naši biskupi nám poslali Pastiersky list, ktorý sme si 
mohli vypočuť pri svätej omši v online. 

 

 

 

Advent 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v piatok             

10. 12. 2021 zverejnil novelu vyhlášky, v ktorej 

explicitne uvádzal, že bohoslužobné zhromaždenie bolo 

možné uskutočniť výlučne v režime OP. (30 ľudí) 

Ľudia, ktorí neboli  zaočkovaní a neprekonali covid -

19, sa tak počas vianočných sviatkov nemohli  

zúčastniť bohoslužieb. Pre nezaočkovaných                                                                       

bol k  dispozícii režim individuálnej pastorácie, po 

osobnom dohovore s kňazom. 

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) rozhodnutie 

vlády, ktoré aspoň čiastočne sprístupnilo bohoslužby, 

rešpektuje. 

Kňazov a veriacich prosí o jeho zachovanie                   

a trpezlivosť, predovšetkým pre kritické okolnosti          

v zdravotníctve.  

 

 

 

Otvorenie kostolov, omše  v 

obmedzenom režime. 

 



 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Skauti tento rok z dôvodu pandemickej situácie 
neorganizovali hromadný vlakový prevoz. Išlo len         
o symbolické prevezenie Betlehemského svetla               
z Bratislavy do Košíc. Jazda sa uskutočnila                 
18. decembra, pričom odpáliť si svetlo nebolo možné.  

Betlehemské svetlo sa  distribuovalo po Slovensku         
v nasledujúcich dňoch, aby bolo dostupné v čo 
najväčšom počte miest. Odpaľovanie Betlehemského 
svetla bolo v súlade so všetkými aktuálne platnými 
pandemickými opatreniami, so snahou o 
bezkontaktnosť a bez zhromažďovania.                                                                           
Hlavnými miestami na odpálenie Betlehemského svetla 
tak primárne boli kostoly a tradičné stanovištia             
v mestách.                                                                                     

Do našej farnosti  bolo Betlehemské svetlo privezené na 
svätú omšu dňa 24. 12. 2021 o 12:30 hodine.             
Veriaci si mohli Betlehemské  svetlo zobrať po svätej 
omši  z kostola a z cintorína. 

 

 

 

Pandémia zasiahla aj Betlehemské 
svetlo 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

Ďalší neľahký  rok je za nami. Ako každoročne,                 

prichádza čas bilancovania a ďakovania.                                          

Dňa 31. 12. 2021 o 16:00 hodine pri svätej omši pán 

dekan poďakoval kostolníkom, ekonomickej rade, 

miništrantom, aranžérkam, lektorom, organistom, 

rozdávateľom svätého prijímania, kronikárke, 

sestričkám, za modlitby, spoluprácu, finančnú podporu 

farnosti a všetkým, ktorí radi a ochotne pomáhali.  

Veriaci našej farnosti  ďakujú pánu dekanovi 

Štefanovi Bukovanovi a pánu kaplánovi Martinovi 

Šalamonovi za to, že vytvárajú fungujúce a živé 

spoločenstvo vo farnosti Bošany a na filiálkach Krnča 

a Práznovce. 

 

 

Bilancia roku 2021 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pane Ježišu Kriste, ty si „chodil po všetkých mestách        

a dedinách“ a „uzdravoval každý neduh a každú 

chorobu“. Na tvoje slovo boli chorí uzdravení. 

Príď nám na pomoc v dobe globálneho šírenia pandémie 

koronavírusu, aby sme mohli zakúsiť tvoju uzdravujúcu 

lásku. Vylieč chorých nakazených vírusom. Nech sa im 

vráti životná sila a k uzdraveniu nech im pomôže aj 

dobrá lekárska starostlivosť. Zbav nás strachu, ktorý 

bráni tak nám ako i národom spolupracovať a navzájom 

si pomáhať. Vylieč nás z pýchy, v ktorej si môžeme 

namýšľať, že sme imúnni voči chorobe, ktorá nepozná 

hraníc. Pane Ježišu Kriste, ty lekár všetkých, stoj pri 

nás v tomto čase neistoty a smútku. Buď s tými, ktorí 

zomreli na vírus. Nech odpočívajú s tebou v tvojom 

večnom pokoji.   Buď s rodinami chorých a zosnulých, 

ktorí buď žijú v obavách alebo  smútia. Ochráň ich pred 

chorobou a hlavne beznádejou. Nech spoznajú tvoj 

pokoj.  

 

 

Modlitba v čase pandémie 

koronavírusu 

 



 

 

Buď s lekármi, zdravotnými sestrami, výskumnými       

a všetkými zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí sa 

snažia liečiť a pomáhať pričom sa sami vystavujú 

riziku.  Nech zakúsia tvoju ochranu a pokoj. Buď         

s predstaviteľmi všetkých národov. Daj im 

predvídavosť, aby konali s láskou a skutočným 

záujmom o blaho ľudí, ktorým majú slúžiť. Daj im 

múdrosť, aby našli dlhodobé riešenia, ktoré nás môžu či 

už pripraviť na budúce pandémie, alebo im zabrániť. 

Nech spoznajú tvoj pokoj, keď sa snažia o jeho 

dosiahnutie na svete. Či sme už doma alebo                  

v zahraničí, obklopení chorými na vírus alebo nás to 

zatiaľ obchádza, či to už znášame alebo si robíme 

starosti – Pane Ježišu zostaň s nami a namiesto 

úzkosti nám daruj svoj pokoj. Pane Ježišu,  uzdrav 

nás. 

Amen. 

 

  

 

 

 

 

 

 


