
FARNOSŤ SV. PETRA A PAVLA, BA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA 
ZÁKLADNÉ DUCHOVNÉ UDALOSTI ZA ROK 2022 

 
 

2020   2021   2022 
Krsty:   30 (13m,17ž)  46 (28m,18ž)  38 (21m,17ž) 
Sobáše:   8   8    6  
Pohreby:   15 (5m, 10ž)  37 (19m, 18ž)  10 (6m,4ž) 
Prvé sv. prijímanie: 19   30   29  
Sv. birmovania:  15   - - -    - - -  
Dospelí na sviatosti: 4   - - -   6 

 
Pravidelné udalosti 

- Modlitby matiek a otcov: pravidelné týždenné stretávanie sa na fare 
i v domácnostiach  

- Bratstvo sv. ruženca: je tu 10 ruží, stretávajú sa na prvý piatok mesiaca pri 
modlitbe Hodiniek k Božskému Srdcu Ježišovmu 

- Poklona Sviatosti Oltárnej:   
• Prvý piatok mesiaca spojená so sv. spoveďou  
• 22. mája celodenná poklona  
• eucharistické požehnanie každý piatok  
• každý utorok a štvrtok po večernej sv. omši do 20.00  

- Verejne sa konala krížová cesta na Veľký piatok, procesia Božieho Tela, farské 
púte do Marianky   

 
Mimoriadne udalosti  

- Aj na začiatku roku 2022 sme mali obmedzenia pri sláveniach sv. omší ako aj 
pri spovediach  

- Trojkráľový koncert Lúčnice – sledovaný online na youtube kanáli farnosti 
a prenášaný z veže kostola 

- Mali sme farské synodálne konzultácie: 
• na 3 farské témy ZMENA, VIERA, FARNOSŤ – odpovede poslalo 17 

osôb  
• na 10 celosvetových tém – zúčastnilo sa 39 osôb  

- 6 dospelých prijalo sviatosti krstu, birmovania a eucharistie (feb.) 
- 2x brigáda na cintoríne (mar.) a 1x na farskom parku a ihrisku (apr.) 
- zbierka na pomoc pre Ukrajinu  
- zbierka opotrebovaného šatstva a iných vecí – poslané na stredné Slovensko  
- Rádio Mária Slovensko (máj) 
- stretnutie so sýrskou mystičkou Myrnou Nazzour (jún) a s o. Petrom 

Majerníkom, slovenským misionárom v Tanzánii (sep.) 
- začali sme stretnutia s diskusiou o základoch kresťanskej viery (nov.)  
- farská aplikácia Moja farnosť: funguje už 2,5 roka. Tak sa zapáčila, že niekoľko 

mladých ľudí aktuálne pracuje na jej rozšírení do rôznych kresťanských komunít 
na Slovensku i v Čechách. Priebežne vás budem informovať o jej inováciách. 
Nájdete tam informácie o dianí vo farnosti, duchovné myšlienky, životopisy 
svätých, moderný a rýchly spôsob finančnej podpory, otázky a odpovede o 



sviatostiach a iné zaujímavosti. Teším sa, že už viac ako 1000 zariadení denne 
prijíma tieto správy. Pozývam aj ďalších aktívne používať túto našu aplikáciu, 
aby sme boli viac prepojení.  

- stále hľadáme hospodára na správu cintorína a farských budov  
 

Poznámky pána farára  
1) Už pred rokom som spomenul, a platí to aj teraz, že pre mnohé súčasné deti a mladých 

– aj v našich rodinách v ZB – viera v Boha už nie je dôležitá a ako mi viacerí povedali 
„Boha nepotrebujú“, resp. stačí sa im pomodliť sem-tam a hocikde. Niektorým 
rodičom to vyhovuje, iní sú z toho smutní, lebo: „Čo máme robiť? Nasilu ho/ju tlačiť 
nebudem...“  
Samozrejme, nikto sa nemôže cítiť nútený k viere, ale tento fenomén prezrádza, že 
viaceré rodiny nepoznajú radosť kresťanskej viery, nádeje a lásky a nevedia ju teda ani 
odovzdať z jednej generácie na druhú, a následne na tretiu. I keď sme pri synodálnych 
konzultáciách zažili radosť, skonštatovali sme však, že stále máme nedostatočné 
vedomosti o našej viere.  
A tam ja vidím problém. Lebo dnešná tendencia je, že keď niečo nepoznám, nie je to 
pre mňa dôležité, a teda určite tomu nebudem veriť. Preto sme od novembra pripravili 
večerné diskusie o základoch našej viery. Teším sa z tých ľudí, ktorí prichádzajú 
a naozaj máme pekné diskusie, ale stále je to málo ľudí. Dnešné nové generácie 
potrebujú a chcú viesť diskusie a najmä rodičia musíte byť na to správne pripravení...   
 

2) Všimol som si, že bolo menej ľudí na spoveď na Veľkú noc i teraz na Vianoce. Treba 
rešpektovať osobnú slobodu každého, ale musím upozorniť, že ak si človek nechá 
v sebe hriechy a negatívne veci, postupne ho to vnútorne otrávi ako jed...  

 
To, čo už pár rokov pozorujem v našej farnosti je, že ľudia si menia spôsob prežívania našej 
viery: viera je viac osobná a skupinová, niekedy individualistická, a nie viac masová.  

 
 


