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Krsty: v našej farnosti bolo pokrstených 4 (4-min. rok) detí, z toho chlapcov 2., Radoma –
3 (Sofia, Rafael,Liliana), Okrúhle- 1(Dominik). Náuka:odporúčam pred narodením dieťaťa
podľa dohody. CIC odporúča, aby krsty boli vo  farskom kostole a     v     nedeľu pri sv. omši  
CIC 856-vyj.prijatie do farského spoločenstva. K tomu budeme smerovať. 
Podmienky  pre krstných rodičov: vyberú rodičia,  16 r.,  katolík-iniciačné sviatosti  (krst,
birmovanie, eucharistia), nemať cirkevný trest, verejné pohoršenie (neplatné manželstvo,
rozvedení,...) Ak nie je katolík, potom len svedok. Ak krstní rodičia nemôžu prísť, tak si ju
absolvujú ju svojho duch. otca a prinesú o tom len potvrdenie.Vo výnimočnom prípade
krstní rodičia nemusia byť! CIC 872
Birmovka:toho roku sme začali prípravu na ňu.
Sv.  omše: v tomto  roku  ich  bolo  odslúžených  okolo  475,  za  farnosť  58.   Cestovné
z Okrúhle   dávate32,-€  za  mesiacŠandalomšu.  Najčastejšie  úmysly  sú  za  zomrelých.
Slúžim ich zaradom, ako ste mi dali. Prednosť majú výročné, okrúhle jubileá (60r.,80, 25
spol. života a pod.) alebo súrne. V Ra, Okr,  za mesiac odslúžim  približne 12-16 sv. omší,
v Šan6.Neodslúžených  v Ra-21,Okr-19,  tu  už  beriem  úmysly,  ale  max.  2  od  jedného
a ďalšie potom ak sú odslúžené. 
Podmienky účasti: fyzicky prítomný, mať úmysel, na celej sv. omši, aktívny. Ak niekto nie
je v nedeľu a v prikázaný sviatok na sv. omši z lenivosti, teda z vlastnej príčiny nemôže ísť
na sv. prijímanie, lebo má ťažký hriech. Som rád, že aj do iných dedín. Pekná účasť, aj
k sv. prijímaniu. 
Nedostatky- učiť sa prežívať sv. omšu aj doma pri sledovaní v televízii. Nech to nie je len
sledovanie.
Sv. prijímanie:sme v našej farnosti slávili 27. júna.  Prvýkrat Pána Ježiša prijali tieto deti:
Radoma-TimeaDovičáková,  Katarína Lipáková,  AlexPalidrab ;  Okrúhle-  Samuel  Kmec,
Tibor Kontúra, Nikola Kontúrová, Sára Mačová, Jakub Pavúk, Zuzana Rokytová; Čechy-
Justína Labíková. 

Dátum novej slávnosti sa dohodne priebežne. Bude potrebné, aby deti mali krstný
list alebo svedectvo o krste, ak boli pokrstené mimo farnosti.

V jeden deň  môžem ísť na sv. prijímanie 2x.Po 2x musím byť na celej sv. omši. Ak
sa hnevám a nechcem odpustiť, odprosiť, nemôžem ísť na sv. prijímanie.

Sv. zmierenia:Okrem prvých piatkov som k dispozícii aj v týždni pred sv.omšou.
Snažím sa  prísť  aspoň 15 min.  skôr.  Nemusíte  čakať na spoveď pred prvým piatkom.
Spoveď-Na úvod poriadne sa prežehnať.  Povedať kedy bola posledná spoveď. Hovoriť
svoje hriechy.  Ak  chce  niekto  duchovný  rozhovor,  dohodnúť  sa.  Rozlišujme  spoveď
a duch.  rozhovor.  Je  pekné  ak  sv.  zmierenia  prijímate  aj  pri  prijímaní  iných
sviatostiacha     životných výročiach  : pri krste, „ak je vaša sv. omša“, sv. omše za zosnulých –
výročné,  sobáš.   Nielen  rodičia  a deti,  ale  môže  aj  bližšia  rodina  (vnúčatá,  súrodenci,
družbovia, družičky,...). Na konci spovede dialóg: Ďakuj Pánovi, lebo je dobrý... Ľ: Lebo
jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Napr.: pred Veľkou Nocou počas pandémie som vyspovedal Radoma-19, Okrúhle-
47, Šandal-19; teraz pred Vianocami Ra-32, Okr-101, Ša-34 .
Pohreby: do večnosti sme odprevadili 17 (19) ľudí. Radoma (Margita Gočová, Zuzana
Vojčeková, Mária Tchuriková, Zuzana Surmová, Irena Jurčová, Alexej Malačina, Mária
Malačinová,  Ján  Juhas,  Andrej  Šlang),  Okrúhle  (Mária  Kosťová,  Juraj  Maťaš,  Anna
Sotáková,MagdalénaHecová,  Milan Vanda),  Šandal  (Ján Čeledínsky,  Helena Maťašová,
Peter  Kobularčík,).  3nezaop..Zaopatrený  znamená-  zomrel  zmierený  s Bohom/spoveď,



pomazanie/. NajmladšíAlexej Malačina0 r.  a najstaršiaAnna Sotáková 94r.. Ku chorému
volajte kedykoľvek. Ak v nemocnici-požiadajte!!! Aj tu máme byť prezieraví, radšej skôr
ako vôbec. Prijatie tejto sviatosti neznamená, že človek musí zomrieť. Je to predovšetkým
pomoc v chorobe pre telo i dušu. Pomazanie chorýchbudem vysluhovať aj v kostole raz do
roka.Je  možné  spopolnenie  a následne  pochovávanie  v urne  /pozostatky  v urne  nemajú
zostávať v domácnosti alebo byť rozsýpané!/ a už aj pochovávanie nenarodených detí. Len
je potrebné pýtať v nemocnici telesné pozostatky. Som rád, že aj takým spôsobom môžeme
vzdať úctu nenarodenému telu, v ktorom už sídlila nesmrteľná duša.

Vo farnosti  máme všade  Domy nádeje. Pri  pohrebe je najprv sv.  omša a potom
pohrebné obrady ak je so sv. omšou.
Sobáše: sv. manželstva si v našej farnosti vyslúžili 5 (3) páry. Z toho v Okrúhle (Matúš
Ilčisko a Anna Kmecová, Martin Varguš a Stanislava Šlangová, Jaroslav Imrich a Anna
Ilčisková,  Maroš  Rusinko  a Andrea  Verešpejová),  Šandal  (Erik  Nemec
a BibianaMaťašová). Všetci katolíci.
Náuka:aspoň 3 mesiace pred sobášom.Obsahuje cca 6-7 stretnutí. Môžete ju absolvovať aj
rok alebo polroka predtým. Najmä u mladých, ktorí majú náročnejšie zamestnanie na čas.
V ponuke je  aj  škola  snúbencov.Ak  jedna stránka nie  je  kat.  v     plnom spoločenstve  v  
Eucharistii, sobáš je bez sv. omši.
Ohlášky- nie sú pre parádu. Ak viem, že je tam prekážka, nebáť sa povedať a nie rozpad- ja
som  to  vedel.Tzv.  manželstvá  na  skúšku bez  sobáša  nemôžu  zostať  nepovšimnuté
a schvaľované,  ale  máme ich viesť láskavým prístupom k usporiadaniu  situácie.  Takíto
nesmú pristupovať k sviatostiam.
Snúbenci, ktorí sa chcú zosobášiť v     r.2022, nech sa mi nahlásia!!!  
Náboženstvo:učím ja v škole. Učilo sa prezenčne a dištačtne.
Kostoly: sa udržiavajú v poriadku. Starajú sa o nich najmä kostolníci, ktorí sa nezmenili,.
Za  ich  službu  vyslovujem  Pán  Boh  zaplať.Hľadáme  ešte  záujemcu  o túto  službu  v
Radome.V Šandali sa v jari urobila oprava kostola zvnútra(elektrika, dlažba, maľba, lavice)
Kantor: vo farnosti nemáme.Potreba vychovávať nové. Ak máte nadané deti, povzbuďte
ich.Ku pohrebu či sobášu si ich voláte vy. 
Spev –  nielen  nosiť  JKS-ku,ale  ju  aj  otvoriť  a  spievať.Nebáť  sa  spievať  ani  chlapi.
Podporiť pri speve. Na záver zaspievať aspoň jednu slohu, nie hneď utekať z kostola.
Koledy- v tomto roku si ich spievajte po domácnostiach.
Pobožnosti: sú ďalšou  formou nábožnosti, teda stretnutia sa s Bohom. V našej farnosti sa
konajú pobožnosti ruženca, krížová cesta. Účasť – nebojte sa pozývať aj deti a mládež. Aj
tento rok sme  ich prežívali v rodinách.
Spolky:Bratstvo svätého ruženca.  Potreba,  aby to boli živé spoločenstvá. Myslíte na to
najmä pri modlitbe svojho desiatku. 
Kurátori:Vyjadrujem vďaku za ich prácu a ochotu a verím, že ich v ich činnosti budete
podporovať.Volení sú na 5 rokov. Posledná voľba r.2018. Poďakovanie patrí aj tím, ktorí
vedú účtovníctvo. 
Príspevky na osobu-všetci veriaci sa podielať na chode farnosti - 24€/rok/dom, nie  je veľa
Miništranti: v našej farnosti je ich okolo 8. Je to služba Bohu pri oltári.
Rok-toho roku sme prežívali Roksv. Jozefa a Návštevu sv. Otca.
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