Záverečná správa, rok 2019
Drahí bratia a sestry, aj dnešný záver končiaceho sa kalendárneho roka je pre nás príležitosťou poďakovať
Pánu Bohu za všetko, čo pre nás pripravil. Zároveň je to čas zodpovedného bilancovania, ako som naložil
s talentami, ktoré mi boli zverené ...
Rok 2019 bol bohatý aj na spoločenské udalosti, mali sme dvoje voľby – EUROVOĽBY pri volebnej účasti
22,25% a voľby PREZIDENTSKÉ s volebnou účasťou 41,80% ktoré nám ukázali, v akom stave je naša
spoločnosť. Väčšina obyvateľov našej krajiny – nevoliči – je ľahostajná (a možno si ich ani neváži) k
demokratickému zriadeniu a slobode, ktoré sme dostali do vienka pred tridsiatimi rokmi. Inak by si zvážili,
komu dajú svoj hlas vo voľbách. Hoci politické špičky nám svojim chovaním nedodávajú guráž ísť
k volebným urnám, mali by sme prekonať antipatie k politike, ktorá nemusí byť iba „panským
huncútstvom“, ale aj službou verejnému dobru. Bez vnútornej a vonkajšej mobilizácie, bez spoločenskej
zmeny nemôže prísť pozitívna zmena, po ktorej sa vráti naspäť aspoň časť vysťahovaných Slovákov
v zahraničí (je ich tam viac ako 200 000!). Hľadajme na kandidátkach politických strán osobnosti, ktoré
môžu reálne posunúť smerovanie a kvalitu života v našej vlasti. Dajme hlas tej strane, ktorá má kresťanský
program, bez dodatočného mixu iných zákonov alebo hodnôt, ktoré nemajú s Desatorom nič spoločné.
Dajme hlas tej strane, ktorá má najviac charakterných a zodpovedných ľudí, schopných pracovať nielen pre
„svojich“, ale pre všetkých. Dajme hlas tým, ktorých poznáme a o ktorých vieme, že nesklonia šiju pred
mocnými. Dajme hlas tej strane, ktorá má šancu prekročiť povinné kvórum 5% pre vstup do parlamentu.
Demografia Slovenska je neúprosná – tempo rastu obyvateľov klesá, a ako sa rodí stále menej detí, tak
rastie počet starnúcej populácie a tlak na verejné financie. "Rok 2018 bol v tomto ukazovateli prelomový,
počet seniorov prevýšil počet detí. Na 100 detí pripadalo 102 seniorov,“ informovala riaditeľka odboru
štatistiky obyvateľstva Zuzana Podmanická. Pretrváva trend intenzívneho starnutia slovenskej populácie,
dokumentuje ho rast počtu a podielu ľudí v post produktívnom veku nad 65 rokov a pokles početnosti a
podielu detí vo veku do 14 rokov.
Prečo nechcú mladí ľudia vstúpiť do manželstva, prečo ostávajú sami? Každý potrebuje byť čas od času sám
a ponoriť sa do seba. To, čo sa ale deje v spoločnosti dnes, sa dá označiť za patologický jav. Samota sa
zaradila na zoznam populačných a globálnych chorôb, respektíve trápení ľudstva, podobne ako rakovina či
obezita. Pocit osamelosti nie je osobný problém, ale má kolektívny sociálny vplyv, pričom odborná
verejnosť hovorí priam o epidémii osamelosti. Následky osamelosti môžu byť podceňované. Keďže ide
o pomerne nový jav v spoločnosti, málokto si uvedomuje svoj problém, jeho príčinu a účinky na psychiku
i telo. Zarážajúce je na tom, že technický a technologický pokrok neprispievajú k socializácii spoločnosti,
pôsobia skôr opačne. Aj kresťanská komunita, ktorou je naša farnosť, má byť miestom PRIJATIA, LÁSKY
a SPREVÁDZANIA. Ak zostaneme zahľadení iba do seba a svojej rodiny, môže sa stať, že za ten čas sa svet
okolo nás tak zmení, že bude útočiť aj naše práva, alebo možno niektorí iní ochorejú na túto novú chorobu
... Prijatie druhého, záujem o neho, prejavy lásky, úcty, ocenenie hodnoty ľudskej bytosti a konkrétna
pomoc môžu zachrániť kresťanskú vieru a slobodnú a zároveň zodpovednú spoločnosť.
Ako prebiehal spoločenský život v našej farnosti počas končiace sa roka? Aj my sme mali príležitosť zakúsiť
komunitného ducha nielen pri Bohoslužbách, ale aj pri iných spoločných akciách: Prvoprijímajúci spolu
s rodičmi sa od 18. januára až do konca mája stretávali na fare, aby sa pripravili na Slávnosť prvého sv.
Prijímania. 18. marca sme sa zúčastnili na muzikáli Povolanie pápež v Divadle Andreja Bagara v Nitre. 15.
februára sme mali vo farskom kostole Adoráciu za Tretí národný pochod za život, ktorej sa aktívne
zúčastnilo aj niekoľko mladých rodín. 6. marca sme účasťou na sv. omšiach a prísnym pôstom začali sláviť

Veľký pôst. Pobožnosti Krížovej cesty v pôstnom období, ako aj sviatky Veľkej Noci sme spoločne slávili za
hojnej účasti veriacich. Počas pôstu sa mnohí zapojili do iniciatívy Pôstna krabička pre Afriku. Na Kvetnú
nedeľu ste aktívne pripravili a v hojnej miere podporili Veľkonočné trhy. Na Veľkonočnej sv. spovedi 7.
apríla nebolo príliš veľa hriešnikov, čo bola škoda najmä pre tie duše, ktoré nemohli prijať Pána Ježiša
v Eucharistii počas Veľkonočných sviatkov. Pripomínam, že ja sám som k dispozícii vyslúžiť túto sviatosť
pred hociktorou sv. omšou. V nedeľu veľmi rád vyspovedám starších, ktorí nemôžu prísť do kostola
v pracovný deň a sú odkázaní na druhých. Vyzývam najmä rodičov školopovinných detí, aby sami boli
deťom v prijímaní sviatosti zmierenia príkladom. Mnohé deti a mladí nemajú čas prísť na sv. spoveď a sv.
omšu len preto, lebo tento čas nemajú ani ich rodičia. 8. mája sme mali príležitosť navštíviť dve nádherné
pútnické miesta – prvé bolo pri Ladcoch – nové pútnické miesto zasvätené úcte Božiemu milosrdenstvu –
Butkov a potom popoludní starobylé pútnické miesto Skalka pri Trenčíne, kde sme mali sv. omšu a potom
prehliadku benediktínskeho kláštora. 26. mája sme putovali k obnovenému Mariánskemu stĺpu
v Rakovickom poli a 2. júna prijalo šestnásť detí prvýkrát Pána Ježiša pri slávnosti Prvého sv. prijímania.
V piatok 7. a 8. júna sa niektorí mladí z našej farnosti zúčastnili Festivalu LUMEN v Trnave. 9. júna sme sa
zúčastnili Koncertu zvončekového orchestra ZVONKOHRA z Košarísk, na ktorý nás pozval Borovský pán
farár. 23. júna v nedeľu sme spoločne oslávili Slávnosť Božieho Tela aj s procesiou „Oltárikov“, na ktorej sa
vďaka Pánu Bohu zúčastnilo viac veriacich ako po minulé roky. 26. júna v stredu, sme mali možnosť získať
plnomocné odpustky od novokňaza z Dolného Hričova (pri Žiline) Jarka Šmehila. Od 26. júna sme začali aj
s prácami na kanalizačnej prípojke do kostola, pri ktorých pomáhalo niekoľko chlapov, ba dokonca aj ženy.
28. júna sme v Rakovickom kostole poďakovali za práve skončený Školský rok. Škoda, že si tejto možnosti
nevšimla väčšina rodičov a detí, ktorí sa už určite nemohli dočkať Veľkých prázdnin. A pritom sv. omša bola
pripravená pre nich tak, aby sa jej mohli po odovzdaní vysvedčení zúčastniť. 7. júla v nedeľu sme oslávili
Hody v Rakoviciach a popoludní sme sa stretli na nádvorí rodného domu Dr. Štefana Moysesa na
spomienkovom zhromaždení venovanom jeho 150 výročiu úmrtia. Počas horúcich letných dní pokračovali
práce na zhotovení nového WC vo farskom kostole, podľa projektu od pani architektky Márie Sabovej zo
Žiliny. Vďaka jej bohatej skúsenosti a prezieravému výberu materiálov a vybavenia, sa toto dielo podarilo
a dúfam, že bude dlho k spokojnosti slúžiť. Nakoľko pôvodný kotol ústredného kúrenia bol už na konci
svojej doby životnosti, bol zakúpený kotol nový, kondenzačný. Na konci leta sme slávili Veselské hody, za
vašej hojnej účasti. Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sme sa opäť vďaka Pánu Bohu zúčastnili
tradičnej Národnej púte v Šaštíne - Strážoch. V sobotu 21. septembra sme Putovali po stopách Mons.
Štefana Moysesa, pričom sme navštívili miesto jeho biskupského pôsobenia Svätý Kríž nad Hronom, dnes
Žiar nad Hronom. Mali sme tam sv. omšu, prehliadku Pamätnej izby a Miestna organizácia Matice
slovenskej v Rakoviciach mala na námestí spomienkový program. 22. septembra sa niektorí naši farníci
individuálne zúčastnili Tretieho národného pochodu za život v Bratislave, pričom svojou účasťou prispeli
k 50-tim tisícom účastníkov, ktorí sa stali svedomím pre zastavenie zabíjania nenarodených detí. Bohužiaľ
náš Parlament opäť túto tému pri hlasovaní odignoroval. 12. októbra sme navštívili známe pútnické miesto
Velehrad, kde sme mali sv. omšu, potom sme si pozreli podzemné priestory baziliky, po spoločnom obede
sme navštívili terárium Živá voda a nakoniec sme si pozreli základy starobylého – „Metodského“ kostola
v Uherskom Hradišti. 18. októbra sme sa v Rakovickej škole zapojili do medzinárodnej akcie Milión detí sa
modlí ruženec, aby sme svojou trochou prispeli k pokoju a mieru na Zemi. Od 13. – 21. novembra sme mali
možnosť deväť dní na Trnavskej novéne uvažovať nad Budúcnosťou Cirkvi v malých spoločenstvách.
K dispozícii bol aj pútnický autobus, ktorý však ani raz nebol naplnený do posledného miesta. 22. novembra
sme cestovali autobusom na Godzone Tour do Bratislavy. Zaplnený zimný štadión, ale aj skvelý
evanjelizačný program boli určite príležitosťou obnoviť, alebo prehĺbiť osobný vzťah k Pánu Ježišovi. 1.
decembra sme vstúpili do nového liturgického roka – časom adventu. Ďakujem všetkým, ktorí ste hojne

prichádzali na rorátne sv. omše, akurát sa mi zdalo, že deťom sa veľmi vstávať nechcelo ... Ďakujem aj
samosprávam obcí, ktoré ste tiež prispeli k výnimočnej atmosfére Adventu, ale aj pri mnohých mnou
predtým spomenutých akciách svojou pomocou, organizáciou i finančnou pomocou. 22. decembra ste
naozaj mnohí využili príležitosť pristúpiť k sv. spovedi a tak môžeme aj tieto Vianoce sláviť nielen
v slávnostnej, výnimočnej, ale aj duchovnej atmosfére.
Ďakujem koledníkom Dobrej noviny, ako aj ich vedúcim za ochotu slúžiť chudobným obyvateľom Kene.
Vy ste prispeli sumou 1450,- €.
Dátum prvého sv. prijímania bude v novom roku 24. máj 2020, o 10:00 hod. vo Veselom.
Chcem vás aj dnes povzbudiť k službám, ktorých vykonávanie je z vašej strany prejavom živej viery a zo
strany Pána Boha „dôvodom“ pre ešte väčšie požehnanie vašich rodín. Živá farnosť je predovšetkým
spoločenstvo spoločenstiev, počnúc rodinným, cez mnohé iné. Aby takéto spoločenstvá boli životaschopné,
potrebujú svojich lídrov, animátorov. Modlime sa za vyliatie prorockého a slúžiaceho Ducha pre našu
Farnosť. Modlime sa aj za Ľudové misie, ktoré tu neboli už desiatky rokov.
PASTORÁCIA:
Krsty: 20 - chlapcov desať, dievčat desať (2018 - 17) Zákonitých krstov bolo 9, nezákonitých 11.
Sobáše: 5 (2018 - 5) katolícke tri, katolík nekatolík dva
Pohreby: 16 - mužov šesť, žien desať (2018 - 15), Rakovice päť, Veselé deväť, Ťapkové dva.
Prvoprijímajúcich bolo 16, 14 detí z Veselého a dve z Rakovíc.
Na náboženstvo chodí v tomto roku: Rakovice 164, Veselé 28, spolu je to 192 detí.
Finančná situácia: Vďaka Pánu Bohu a vám štedrým darcom, je finančný dlh na farskom kostole už celý
splatený. V končiacom sa roku ste obetovali na tento účel spolu 9831,35,- €.
Na bežnom účte farnosti je k dnešnému dňu 6100,83 €. Príjmov na pokladňu bolo spolu 23 458,38€,
výdavkov 20 429,43 €. Najväčšie položky boli: WC vo Veselom stálo 5200,- €, energie v kostoloch 4294,96€,
ostatné náklady na kostoly, bežné opravy, údržba 4361,14€, náklady na farské priestory 2048,30€, účelové
zbierky 3483,-€.
Pán Boh Vám zaplať za každú Vašu pomoc.

