Záverečná správa farnosti Veselé za rok 2017
Drahí bratia a sestry, patrí sa, aby sme tak ako obvykle, aj dnes zrekapitulovali život v našej farnosti. Je naša farnosť
skutočne živým organizmom, ktorý dýcha mladosťou a silou Ducha Svätého, alebo je to „stará dáma“, postupne
odumierajúca a strácajúca silu? K tomu, aký je jej skutočný obraz zvonku – od neveriacich, alebo nepraktizujúcich,
prispieva každý z nás ... Nedá sa všetko spomenúť, lebo udalostí bolo aj v tomto roku neúrekom. Hneď na začiatku
roku som mohol navštíviť niekoľko rodín, z príležitosti Trojkráľovej koledy. V srdečnej atmosfére som požehnal tieto
príbytky. 1. marca, na Popolcovú stredu, za účasti mnohých z vás, sme začali sláviť pôstne obdobie, počas ktorého
mnohí v piatok a nedeľu prichádzali na pobožnosť Krížovej cesty. Ďakujem deťom, mladým, i rodičom za ich prípravu
a účasť. Od 7. marca nastúpili pracovníci firmy VISTO na rekonštrukciu veže kostola vo Veselom. Predpokladané
ukončenie bolo v priebehu troch mesiacov, čo sa však pre veľké poškodenie pôvodného krovu nedalo dodržať. Tak sa
práce predĺžili až do konca júla, teda o dva mesiace neskôr. Okrem elektroinštalácie a rekonštrukcie točitého
schodišťa, sa rekonštruovalo všetko ostatné. Celkové náklady boli skoro 60 000,- €. Z nich bolo priebežne splatených
16 000,- €. Z dlhu po „veľkej“ streche zostalo k prvému januáru uplynulého roka ešte 37 334,- €. Z toho bolo v tomto
roku splatených 28 734,- €, zostalo teda ešte 8 600,- €. Keď k tomu prirátame dlh z kostolnej veže, ktorý je 44 000,- €,
spolu je to teda 52 600,- €. V tomto roku ste na rekonštrukciu kostola obetovali spolu aj s tromi sponzormi 44 734,€. Musím sa Vám za Vašu výnimočnú štedrosť poďakovať, no ja sám viem, že túto ťarchu, tento záväzok neznášame
všetci rovnakým dielom. Je smutné, keď už po niekoľký krát opakujem, že tento chrám je miestom zhromaždenia
všetkých veriacich v Krista, nie iba niektorých. Všetkým by malo rovnako záležať, v akom stave je náš farský kostol.
Nemal by byť len historickou stavbou, ale aj, a to predovšetkým naším prvým domovom. 19. marca, v nedeľu mali
svoju prvú sv. omšu Kandidáti na sviatosť birmovania. V tejto nie ľahkej dobe sa našlo 27 kresťanov ochotných prijať
potvrdenie – pečať kresťanskej dospelosti a stať sa tak zrelými a odvážnymi svedkami najväčšej sily Vesmíru – Božej
lásky. Birmovanci sa stretajú dvakrát do mesiaca, okrem letných prázdnin na sv. omši a katechéze. Ďakujem väčšine
z nich za aktívny prístup. Bol by som rád, keby si niektorí vstúpili do svedomia a začali plniť podmienky prípravy.
Chcem vás čím viacerých pozvať aj do života farnosti, napr. pomocou pri upratovaní kostolov, pri čítaní Božieho
slova, pomoci nevládnym ľuďom, vedeniu detí v malých spoločenstvách. 15. marca sa v pôvodnej medenej kupole
kostolnej veže našla schránka s dvoma dokladmi o rekonštrukcii veže v rokoch 1760 a 1870. Popri nich sa našli aj
mince z tej doby a relikvie niekoľkých svätých ochrancov chrámu. Na veľkonočnej sv. spovedi 2. apríla ste sa
zúčastnili v peknom počte. Bohu vďaka. 5. apríla bola v sadoch firmy Plantex slúžená sv. omša za požehnanie úrody
a ochranu pred nebezpečenstvami. Od 13. – 16. apríla sme slávili Veľkonočné trojdnie a potom Veľkonočnú nedeľu
za hojnej účasti veriacich. Škoda len, že tomu tak nebolo pri veľkonočnej vigílii na Bielu sobotu večer. Neviem, či to
bolo spôsobené neskorším začiatkom Vigílie alebo jej dĺžkou, ale živá, krstná viera by takéto podmienky nemala
vnímať ako neriešiteľnú dilemu, či neprekonateľnú prekážku. Ani pri Božom hrobe nás nebolo Boh vie, ako ...
Pripomínam nám všetkým aj pekne zaspievané Pašie našimi spevákmi. Počas mesiaca mája a potom aj letných
mesiacov som bol povzbudený dievčatami, ktoré sa prichádzali pred sv. omšou modliť ruženec. Škoda, že postupne
ich záujem opadol. Niektoré sa začali stretávať aj na fare, čomu som sa tiež úprimne potešil, no neviem, či ešte
pokračujú, dúfam, že áno. V stredu, 3. mája bola v našej farnosti riadna Kanonická vizitácia farnosti, ktorú
z poverenia pána arcibiskupa viedol piešťanský pán dekan Gallovič. Ďakujem veriacim, ktorí ste pri stretnutí s ním
objektívne informovali o živote našej farnosti. 12. mája sa nám na kostolnej veži rozbehli a rozžiarili nové hodiny,

ktoré zhotovila poľská firma z Čiernice (RDUCH). V nedeľu 28. mája prijalo desať detí z Veselého prvé sv. prijímanie.
Boli to piati chlapci: Gregor Bernát, Samuel Hudcovič, Matúš Kováč, Michal Kovár a Michal Veselovský. Spolu s nimi
bolo aj päť dievčat: Simona Boorová, Ema Bublišová, Estera Foltánová, Kristína Lukáčová a Kristína Micháliková. Detí
nebolo veľa, no o to viac teší, že väčšina z nich aj naďalej pristupuje k sv. spovedi a pravidelne prijíma Pána Ježiša.
Teším sa, že ste aj mnohí dospelí – rodičia i starí rodičia pre tieto deti príkladom. Škoda len, že medzi Eucharistickú
„elitu“ nepatria aj naši mladí. Neviem, či im nevadí žiť v hriechu, alebo nemajú kedy čas prísť a očistiť si dušu vo
svätej spovedi. Výnimkou, ako dúfam, nie iba dočasnou, je časť birmovancov. Stále platí, že zlý začiatok sa nemusí
vždy skončiť aj šťastným koncom. 18. júna sme spoločne slávili Sviatok Božieho Tela, pri ktorom nechýbali ani
tradičné „Oltáriky“ po obci. 30. júna niektoré deti zakončili školský rok Farskou opekačkou. Vďaka deti za vašu účasť,
škoda len, že s vami neprišli aj rodičia. Pripomínam, že rodičia ste rovnako vítaní a určite by ste mi boli nápomocní aj
pri príprave. 5. júla sme oslávili Hody vo filiálnej obci Rakovice, za peknej účasti aj veriacich z Veselého. Niekoľko nás
putovalo aj peši, v malej procesii. Som rád, že prišli aj deti. Pri sv. omši som mal pocit, že domácich mohlo prísť aj
viac. V pondelok 10. júla vyzdvihol patrične veľký žeriav novú vežu na svoje „trvalé“ miesto, kde bude dúfajme dobre
slúžiť a skrášľovať farský kostol, aspoň 100 rokov. Na konci júla boli orezané stromy pri kostole, pre čo niektorí
nenašli pochopenie. Môžem len pripomenúť, že niekedy sa nedajú súčasne chrániť biotopy, aj ľudské diela. Niekedy
je potrebné a správne rozhodnúť sa pre niečo, čo má svoju urbanistickú a historickú hodnotu. V konflikte viacerých
záujmov by sme my veriaci mali dať prednosť ochrane a vzhľadu nášho chrámu. 27. augusta sme slávili Hodovú
slávnosť sv. apoštola Bartolomeja, patróna farského chrámu a farnosti. 4. septembra sa začal nový školský rok. Tu by
som rád pripomenul, že hoci drvivá väčšina detí navštevuje náboženskú výchovu, niekedy to nie je na ich správaní
moc vidieť. Myslím si, že aspoň základná úcta k dospelým, nehovoriac o autorite, by mala byť medzi veriacimi deťmi
a dospievajúcimi niečím samozrejmým. To, že sa týždenne minimálne osem hodín pripravujem na vyučovanie, že
žiakom z farských prostriedkov zabezpečujem učebnice a pracovné listy, by mohlo byť prijímané od niektorých
s väčším rešpektom. Na základe správania niektorých detí však predpokladám, že nielen od detí, ale predovšetkým
od ich rodičov žiadam niečo nepochopiteľné, alebo aj nemožné ... 10. septembra navštívila obec Veselé delegácia
Matice Chorvátskej a Matice Slovenskej, z príležitosti 220. výročia narodenia nášho rodáka, pána biskupa, Mons.
Štefana Moysesa. Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sme putovali plne obsadeným autobusom do Šaštína na
celonárodnú púť. Škoda, že to bola v tomto roku farská púť jediná. Stojí snáď za to zorganizovať sa a putovať aj na
iné pútnické miesta. 24. septembra bola vo farskom filiálnom kostole ďakovná svätá omša za úrodu. Začiatkom
októbra, v dňoch 6. - 8. 10., sme sa niektorí zúčastnili pietnej spomienky venovanej 30. výročiu násilnej smrti
borovského kňaza, pána farára Štefana Poláka. Viacerí si na neho spomínate ako zastupujúceho aj v našej farnosti. Je
smutné, že ani po takom dlhom čase sa nenašli páchatelia tejto vraždy. Birmovanci sa v dňoch 13. – 15. 10. zúčastnili
Víkendového stretnutia v Bojničkách. Mnohí z nich si to naozaj „užili“, teda dobre využili ... 21. októbra bol posledný
sobáš v tomto roku - mali ho snúbenci Ján Ivan Filipesik a Dominika Mĺkva. Okrem nich vstúpili do sviatostného stavu
manželského aj: Pavol Vaško a Natália Tešínyová (13.5.); Martin Lukáč a Kristína Kováčová (10.6.); Zdenko Bokor
a a Zuzana Drietomská (9.9.); a Peter Medzibriczky a Lenka Magdaléna Pavlikovská (30.9.). Pripomínam, že sviatostný
sobáš nie je iba nejaký doplnok svadobnej hostiny, ale je to predovšetkým záväzok pred Pánom Bohom
aj kresťanským svedomím. Snúbenci by nemali zabúdať na trojmesačnú lehotu, ktorú majú na to, aby sa na túto
sviatosť náležite pripravili. 29. 10. nás z príležitosti osláv Obce Veselé a Pietnej spomienky na Mons. Štefana Moysesa

navštívila delegácia Trnavského samosprávneho kraja, zástupcovia politického a verejného života, ktorí boli prítomní
na slávnostnej sv. omši a potom aj na slávnostnom akte kladenia vencov pri pamätníku nášho slávneho rodáka. Na
tradičnú Trnavskú novénu nás aj tento rok vozil Pútnický autobus. Je smutné, keď mnohé miesta v ňom boli prázdne
(voľné). 26. novembra vo Veselom a potom o týždeň neskôr aj v Rakoviciach sme mohli pred oltárom vidieť Misijný
pamätník nenarodeným deťom od Martina Hudáčeka. Toto citlivé a krásne umelecké dielo pritiahlo srdcia mám,
ktoré takto stratili svoje dieťa. Niekoľko desiatok nenarodených detí dostalo pri tejto príležitosti svoje „anjelské“
meno, aby krvácajúce duše matiek, mohli byť čím skôr uzdravené milosrdnou Božou láskou. Ďakujem rodinám, ktoré
ste toto podujatie zorganizovali a zabezpečovali. Na konci novembra sa prvýkrát, a potom ešte raz v Rakoviciach, pri
sv. omši predstavili deti a mladí v sľubne sa rozvíjajúcom zbore, ktorý ako verím (veríme) svojimi nádhernými hlasmi
a vkusným hudobným sprievodom bude aj naďalej tešiť srdcia prítomných na liturgii. Tu sa chcem poďakovať aj
ostatným, ktorí slúžite Pánu Bohu v našich kostoloch a farnosti: upratujete, hoci aj máte svoje roky, periete,
ozdobujete, pripravujete sv. omše, hráte na organe, spievate, čítate Božie Slovo, miništrujete, pripravujete vianočné
a veľkonočné trhy, organizujete kultúrne podujatia, spájate veriacich a samosprávu, a mnoho iných neviditeľných
aktivít. Pán Boh Vám za všetko odplať. Ďakujem všetkým, ktorí ste sa tento rok v hojnom počte zúčastňovali
rorátnych svätých omší a našli ste si čas aj na malé posedenie po nich. Ďakujem všetkým, ktorí ste v našich kostoloch
pripravovali Vianoce a obetovali ste sa aj na úkor svojej rodiny. Ďakujem všetkým, ktorí ste pomáhali pri prácach na
kostole a ktorí môžete svojou veľkorysou štedrosťou zahanbiť aj bohatých a pyšných ... Verím, že Vaše malé – veľké
skutky budú raz ohlasované zo striech pred večným Božím trónom. Tento rok bolo v našej farnosti pokrstených
trinásť detí: Maximilián Poturnay, Sebastián Valla, Michaela Filipesiková, Ján Burda, Martin Kosec, Tomáš Duračka,
Jasmína Helena Janegová, Matej Konopa, Hugo Dvorský, Oskar Novotný, Emma Danišová, Viktória Jurdová a Leo
Mikuš. Do večnosti sa porúčali dvadsiati: Emília Bernátová, Jolana Verešová, Angela Bednárová, Júlia Poláková,
Rozália Bernátová, Dominik Horina, Helena Šemetková, Jozefa Horinová, Eva Kovárová, Magdaléna Biskupičová,
Mária Bednárová, Severín Svítek, Anna Adamcová, Michal Verčík, Milan Malovec, Mária Majerníková, Cecília
Bednárová, Štefan Kováč, Anton Ričovský a Ľudovít Bednár. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im
svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen. Pochválený buď Ježiš Kristus.
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