
ZÁVEREČNÁ SPRÁVA, rok 2021 

Drahí bratia a sestry, v tento posledný deň kalendárneho roka poďakujme Pánu Bohu za všetko, čo nás 
počas jeho jednotlivých dní postretlo. Je to aj čas hodnotenia, ako sme s uplynulým rokom „naložili“.     

Rok 2021 sa celý niesol v znamení pandémie koronavírusu. Naplno sme to pocítili hneď v prvý deň, keď 
sme pre náhly celoplošný lockdown nemohli osláviť slávnosť Bohorodičky Panny Márie spoločne v našich 
chrámoch. Potom sme nemohli v našich kostoloch osláviť ani Troch kráľov, ani Veľkú Noc a iné sviatky. 
Fenomén „online“ svätých omší poznačil obdobie prvých pätnásť týždňov začiatku roka. Tí, ktorí nemajú 
pripojenie k internetu, sledovali sväté omše buď na TV Lux, alebo Rádiu Lumen. Tento spôsob účasti na sv. 
omšiach bol a naďalej zostáva „dosť nešťastný“, nakoľko sa prerušuje duchovná kontinuita, prijímanie 
sviatostí a vedomie farnosti ako spoločenstva, ako duchovnej rodiny. Prerušuje sa aj živý kontakt 
s univerzálnou Cirkvou, spojenie s miestnym kňazom, ako zástupcom Ježiša Krista, najmä pri slávení 
Eucharistie. Modlime sa a prosme Pána Boha, aby obmedzenia účasti v našich kostoloch v novom roku 
neboli také drakonické.  

V nedeľu 11. 4. sa na desať minút rozozneli zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k 
modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. Prosili sme o 
Božie milosrdenstvo pre zosnulých a Božiu pomoc pre pozostalých. V našej farnosti zomrelo s diagnózou 
Covid-19 spolu šesť veriacich.  

Od pondelka 19. apríla bola umožnená účasť na liturgii v našich chrámoch pre obmedzené množstvo 
veriacich - 15 m2 na jedného prítomného. Prísny lockdown bol v našich kostoloch ešte raz a to v dňoch od 
25. 11. do 9. 12. 2021. V súčasnosti majú možnosť prísť na sv. omšu do kostola iba veriaci v režime OP ...  

Slávnosť Božieho Tela – Oltáriky sme oslávili za peknej účasti veriacich v nedeľu 6. júna po obci  Veselé.  

Školopovinné deti sa pre pandémiu aj tento rok vzdelávali prostredníctvom internetu a online vyučovania. 
Chcem sa poďakovať deťom i mladým, ktorí ste sa zodpovedne pripravovali na predmet Náboženská 
výchova, doma sa učili nové témy a posielali domáce úlohy. Rovnako ďakujem aj za príklad, starostlivosť 
a spoluprácu úprimne veriacim rodičom.  

Deti, ktoré sa pripravovali na prijatie Prvého svätého prijímania, mali svoje prvé stretnutie v kostole 
v piatok 23. mája. Pre pandémiu bol termín prijatia prvého Sv. Prijímania posunutý na sobotu 19. júna. Túto 
sviatosť prijalo spolu pätnásť detí. Na jeseň, 5. novembra sme začali novú prípravu na Prvé sv. prijímanie. 
Ako bude príprava prebiehať v novom roku a kedy bude slávnosť Prvého sv. prijímania upresním.  

Znova musím spomenúť duchovnú priepasť medzi tým, čo slávime v našich kostoloch a čo žijeme 
v (kresťanských) rodinách a spoločnosti. Následky tohto rozporu sú „notoricky“ známe: po prijatí akejkoľvek 
sviatosti, či je to krst, prvé Sväté prijímanie, Sviatosť birmovania alebo manželstvo, nastáva skoro vždy 
pravidelná, nazval by som to – duchovná prestávka od duchovného života a prijímania sviatostí. Takéto 
konanie je však v rozpore s prežívaním viery ako niečoho prirodzeného a potrebného pre náš pozemský 
život a neustále nasmerovanie na život večný. Každá rodina a každý z nás osobne by sme si mali odpovedať 
na otázku: Ako prežívam svoj osobný vzťah k Pánu Bohu? Je tento vzťah len niečo formálne, alebo je to 
naozaj niečo intímne, prenikajúce moju bytosť, vzťahy a okolie v ktorom žijem? K životu s Pánom Bohom 
nám pomáha Pánovo slovo – Sväté písmo, obeta kríža – Svätá omša, eucharistická hostina – Sväté 
prijímanie a pokiaľ je to možné aj stretnutie s bratmi a sestrami. Nemôžeme žiť bez Pánovho dňa – nedele, 
ktorá dáva zmysel a svetlo ostatným dňom. Rovnako nám je nápomocná aj katolícka tlač a vysielanie 
katolíckych médií. Ako som v uplynulom roku (ne)využíval tieto prostriedky duchovného rastu?  



Veľkou udalosťou uprostred kalendárneho roka sa stala oslava 60. výročia biskupskej vysviacky a 100. 
rokov od narodenia rodáka z obce Rakovice  Mons. Petra Dubovského SJ, ktorú sme si pripomenuli 
v týždni od 19. do 27. júna. Deviati duchovní otcovia, z toho dvaja aktívne pôsobiaci biskupi, Mons. Tomáš 
Galis a Mons. Ján Orosch, pátri jezuiti, pri veľkej pomoci pána Františka Neupaera, historika ÚPN a starostu 
obce Rakovice pána Dušana Daloša mohli naplno priblížiť nielen historický, ale aj aktuálny odkaz tohto 
veľkého syna Slovenského národa a Katolíckej Cirkvi.  

Bratia a sestry, slovo „korona“ zostalo prítomným nielen v jazyku politikov, ale aj ostatných spoločenských 
vrstiev. Pre niektorých je to postrach, pre iných výmysel, pre ďalších smrteľné nebezpečenstvo. Ako je to 
naozaj? Pretože Boh nestvoril smrť, neteší sa zo záhuby žijúcich  (Múd 1, 13). Je pravda aj to, že pri 
stvorení vložil Pán Boh do živej prírody určité predpoklady a schopnosti, ktoré sa môžu za určitých 
okolností obrátiť proti inému životu. Aj vírus, ktorý v súčasnosti napáda človeka, môže byť „nešťastnou 
zhodou náhod,“ alebo vďaka určitému princípu neurčitosti natoľko nebezpečný, že niektorým spôsobí 
telesnú smrť. Nie je to však s požehnaním Stvoriteľa. Pán Boh to strpí iba potiaľ, pokiaľ môže z toho vzísť 
väčšie dobro. Okrem obmedzenia pohybu osôb je jedným z prostriedkov na zastavenie šírenia koronavírusu 
očkovanie. Okolo tohto aktuálneho fenoménu bolo už povedané asi všetko. Je pozoruhodné, ako sa 
z prostriedku na zastavenie (alebo spomalenie) pandémie stal cieľ spoločenského diskurzu.  

K očkovaniu vydali slovenskí biskupi 16. novembra 2021 toto vyhlásenie: „Sme presvedčení, že práve 
očkovanie je veľká pomoc pre zastavenie pandémie a pre záchranu tisícok ľudských životov. Zaočkovaním 
chránime nielen seba, ale aj druhých. Tak ako to vyjadril Svätý Otec: zaočkovať sa je prejavom lásky voči 
blížnemu. Kto pochybuje, nech sa rozhodne práve preto, že kresťanským povolaním je starať sa nielen o 
seba, ale aj o blížnych a pomáhať im na ceste života. Naberme odvahu a spravme tento krok z lásky k 
druhým, k slabším, k ohrozeným.“  (Ja som túto výzvu pápeža i biskupov prijal.)  

Hody v Rakoviciach sme slávili 4. a 5. júla, vo Veselom 22. a 24. augusta 2021 za peknej účasti veriacich.  

V roku 2020 bol plánovaný pútnický zájazd do oravskej obce Klin k soche Pána Ježiša. Tento sa kvôli 
pandémii mohol uskutočniť až 4. septembra 2021. Skoro plný autobus účastníkov púte absolvoval výstup 
na horu Grapa, kde sme boli prítomní na sv. omši, modlitbe Ruženca k Sedembolestnej a popoludní sme 
absolvovali plavbu vyhliadkovou loďou na Oravskej priehrade, so zastávkou na Slanickom ostrove umenia. 
Ďakujem za organizáciu pani Lenke Šintálovej.  

Slávnosťou nie roka, ale desaťročia bola Púť pápeža Františka na Slovensku v dňoch 12. – 15. septembra 
2021 pod mottom: „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom“. Pápež sa okrem iného zúčastnil tradičnej 
Národnej púte v Šaštíne – Strážach, ktorá sa stala vyvrcholením jeho náročného a zároveň povzbudivého 
programu. Na tejto sv. omši sa zúčastnili aj veriaci z našej farnosti. Modlime sa často za Svätého Otca, 
počúvajme a uskutočňujme jeho slová.   

10. októbra vstúpila Katolícka cirkev do trojročného synodálneho procesu. Témou synody je: Za synodálnu 
cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a poslanie. „Chceme hľadať odpoveď na otázku ako spoločne kráčať pri 
ohlasovaní evanjelia v súčasnej Cirkvi a aké kroky nás Duch Svätý pozýva urobiť, aby sme v tomto kráčaní 
rástli. Táto synoda už začala na diecéznej úrovni. Prosím tých, ktorí máte záujem, aby Cirkev dostala krajšiu 
tvár aj na úrovni farnosti a arcidiecézy prihláste sa na fare ako miestni koordinátori.  

K sviatosti birmovania sa od 28. mája pripravuje aj štyridsať päť zapísaných birmovancov, z ktorých asi 
jedna tretina je zodpovedná a ostatní prejavujú iba nevyhnutný záujem. Je to spojené so situáciou 
v rodinách farnosti, keď v niektorých sa kresťanská viera naozaj žije, v iných iba „prežíva“. Prosím, aby si 



títo mladí naozaj vstúpili do svedomia a urobili pre úspešné a požehnané absolvovanie prípravy čo je v ich 
silách. Ak chceme v živote naozaj niečo dosiahnuť, nestačí sa iba pozerať „po druhých“, ale je potrebné 
hľadať skutočné vzory (niekedy aj mimo vlastných rodín). Štrnásti z nich absolvovali Púť birmovancov na 
horu Butkov a potom sme to oslávili v Mekáči spoločnou večerou . Vzhľadom k pandémii termín 
birmovky ohlásim neskôr, po dohode s Arcibiskupským úradom.  

Ďakujem tým, ktorí ste napriek prekážkam prichádzali na sv. omše. Každý rok spomedzi stálych 
účastníkov sv. omší zomrie asi desať veriacich. Namiesto nich neprichádzajú mladší. Preto sa počet 
veriacich v kostoloch postupne znižuje. Rovnako sa znižuje aj počet Úmyslov sv. omší. Mnohí nevedia, akú 
moc má svätá omša, pri ktorej sa sprítomňuje Obeta Ježiša Krista a získavame mnohé milosti. Nevedia to 
rodičia, nevedia to mladí, nevedia to deti. Málo, alebo vôbec nevyužívame dar Eucharistie, Adorácie 
a svätej spovede. Zamyslime sa prosím, či naozaj verím v reálnu prítomnosť Ježiša Krista vo sv. omši, 
Eucharistii a ostatných sviatostiach.  

Bratia a sestry, chcem vás veľmi povzbudiť k službám, ktoré neustále vyžadujú kostoly a farnosť. Vďaka 
všetkým, ktorí sa staráte o čistotu a výzdobu našich kostolov o okolie našich kostolov. Vďaka vám, ktorí 
čítate Božie slovo, miništrujete a inak pomáhate životu farského spoločenstva.  

V Novom Roku ak bude vôľa, by som rád začal sanáciu múrov farského kostola, aby sa kostol mohol 
vymaľovať. Rovnako je najvyšší čas ošetriť aj sochy okolo kostola a na verejných priestranstvách.  

Ďakujem všetkým darcom, ktorí ste finančne - buď osobne, alebo formou bankového prevodu pomáhali 
k riadnemu chodu v našich chrámoch i chodu farského úradu. V dobe, keď boli obmedzené pravidelné 
príjmy zo zvončeka, našli sa aktívni a štedrí dobrodinci. Bohu vďaka, Pán Boh Vám to odplať.  

Modlime sa za pokoj vo svete, za múdrosť pre zástupcov ľudu vo všetkých krajinách, zvlášť v našej 
milovanej vlasti, za zastavenie pandémie, za návrat všetkých hriešnikov k Bohu a dar živej viery pre nás 
a našich drahých.          

PASTORÁCIA  

Krsty: 8 - chlapcov traja, dievčat päť (2020 - 12) Z Veselého boli štyri krsty, iné farnosti – štyri krsty. 
Zákonitých krstov boli štyri, mimo manželstva štyri. Krstných licencii do inej farnosti - boli vydané dve.  

Sobáše: 2 (2020 - 0) Licencii do iných farností bolo vydaných – 0. 

Pohreby: 29 - mužov desať, žien devätnásť (2020 - 9), Rakovice šesť, Veselé dvadsať, Ťapkové tri. 
Zaopatrení sviatosťami boli sedemnásti, nezaopatrení dvanásti.   

Prvoprijímajúcich bolo 15, chlapci jedenásti, dievčatá štyri. Z Veselého sedem detí, z Rakovíc päť a iné 
farnosti tri.  

Na náboženstvo chodí v tomto roku: Rakovice 137, Veselé 25, spolu je to 162 detí ZŠ a 28 žiakov SŠ, spolu 
je to 190 detí.   

EKONOMIKA  

Na bankovom účte bolo k 31. 12. 2021 spolu 30 133,33 €, čo je o 8 047,64 € viac, ako v roku 2020. Celkové 
príjmy farnosti v uplynulom roku boli 33 819,54 €, výdavky 24 262,71 €. Najväčšie výdavky boli na 
bohoslužobné a liturgické pomôcky a náklady na kostoly – bežné opravy a údržba, spolu 8 566, 52 €. 
Účelové zbierky, ktoré sa odvádzajú na Arcibiskupský úrad boli za rok 4261, 00 €. Investície neboli žiadne.   


