
Zápisnica zo zasadnutia farskej pastoračnej rady zo dňa 02.12.2014 
 

Začiatok o 18
00

 hodine s programom  
 

1.  Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho zasadnutia 

2.  Nové úlohy spojené s nadchádzajúcim Adventom a prípravou na slávenie Vianoc 

3.  Rôzne 
 

1.1. Celodenná poklona pred vyloženou najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou sa v našej farnosti 

uskutočnila dňa 21.10.2014. Bola dobre zrealizovaná s hojnou účasťou veriacich počas 

celého dňa. Do budúcnosti by bolo vhodné zapojiť do  účasti na poklone aj deti, mládež, 

mužov a jednotlivé stavy aby bolo pestrejšie zastúpenie veriacich.  

1.2. Počas mesiaca október modlili sme sa svätý ruženec. Modlitba svätého ruženca nech 

začína 35 minút pred začiatkom svätej omše, a 5 minút pred začiatkom svätej omše nech 

už je posvätne ticho na prípravu.  

1.3. Kostolne zvony pozývajú na liturgické slávnosti a oznamujú úmrtie farníkov. Je všeobecný 

zvykom zvoniť 15 minút pred začiatkom svätej omše. U nás vo farnosti nech sa vo všedný 

deň zvoní stredným zvonom 3 minúty a v nedeľu a slávnosti stredným a veľkým zvonom 

taktiež 3. minúty. Pri oznámení úmrtia farníkov zvoníme 5 minútovým zvonením 

dopoludnia o 10
00

 hodine a popoludní o 15
00

 hodine. 
 

2.1.  Začína sa obdobie Adventu počas ktorého sa modlíme radostný ruženec, (vo všedné dni aj v 

nedele a sviatky). 

2.2. Patrónom našej diecézy je sv. Františka Xaverského (03.12.2014). Svätá omša sa slúži za 

všetkých zosnulých kňazov a biskupov. 

2.3. V prvý piatok v mesiaci - prvoprijímajúce deti a ich rodičia sa majú oboznámiť 

s prisľúbeniami Božského Srdca Ježišovho a majú sa viesť k tomu, aby si vykonali 

neprerušene 9. prvých piatkov s tým, že pristúpia k sviatosti zmierenia v prvopiatočnom 

týždni a k svätému prijímaniu na prvý piatok v mesiaci. 

2.4. Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorý je prikázaným sviatkom 

zaväzujúcim účasťou na svätej omši, každoročné 08. Decembra. V Horných  Strhároch je 

patrocinium kostola. Keďže je to pracovný deň, svätá omša v Horných  Strhároch bude 

o 11
00

 hodine, v Pôtri o 16
00

 hodine a v Modrom Kameni o 17
00

 hodine.  

2.5. V druhú decembrovú nedeľu 04.12.2014 bude stretnutie rodičov a detí, ktoré sa 

pripravujú na prvé sväté prijímanie. 

2.6. Na 4. adventnú nedeľu bude v našej farnosti možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia 

v čase od 15
00

 do 17
00

 hodiny. Večer už svätá omša nebude. Večeru pre šiestich kňazov -

spovedníkov zabezpečí Ing. Bariaková Anna. 

2.7. Vianočný stromček do farského kostola tento rok ponúka MUDr. Tóthová. S jeho 

vypílením a dovozom ktorý bude v piatok 19.12.2014 prosíme o zabezpečenie Mestský 

úrad. Zodpovedná Ing. Bariaková Anna.  

2.8.  Osadenie stromčeka do stojana a jeho osvetlenie. Zodpovedný p. Káššay Jaroslav.  

2.9. V sobotu 20.12.2014 po rannej svätej omši sa uskutoční veľké upratovanie kostola, ktorého 

by sa mali zúčastniť viacerí dobrovoľníci, aby sa pripravili priestory kostola na dôstojné 

slávenie liturgie Vianoc. Zodpovedná p. Káššayová Mária, kostolníčka.  

2.10. Vo filiálke v Dolných Strhároch budem po obnovení miestnosti na liturgické účely v 

budove Obecného úradu opäť sláviť svätú omšu ako môj predchodca. Po prvý krát bude 

svätá omša 22.12.2014 o 17
00

 hodine.  



2.11. Na vigíliu Narodenia Pána 24.12.2014 bude svätá omša v noci o 23
00

 hodine pri ktorej 

v úvode požehnáme Betlehem. Obrady bude doprevádzať dychová hudba, ktorej účasť 

dohodne p. Blahová Marta.  

2.12. V deň slávnosti Narodenia Pána 25.12.2014 budú sväté omše  ako v nedeľu. 
Svätá omša - Pôtor o 8

00
 hodine 

Svätá omša - H. Strháre o 9
00

 hodine 

Svätá omša -  Modrý Kameň o 10
30

 hodine 
2.13. Na sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka budú sväté omše ako v nedeľu. 

Svätá omša - Pôtor o 8
00

 hodine 

Svätá omša - H. Strháre o 9
00

 hodine 

Svätá omša -  Modrý Kameň o 10
30

 hodine 
2.14. V poslednú sobotu v mesiaci december, tento rok 27.12.2014 a ďalšie mesiace 

nasledujúceho roku, vždy v poslednú sobotu v mesiaci, chcem mávať sväté omše 

v ekumenickom kostole v Malých Stracinách. V túto sobotu už s platnosťou na nedeľu, 

ktorú slávime ako Prvú nedeľu po narodení Pána - Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, 

manželia majú možnosť obnoviť si manželské sľuby.   

2.15.  Je vhodné, aby sa vo farských kostoloch konalo slávnostné poďakovanie Bohu za jeho 

dobrodenia počas uplynulého roka. Ďakovná pobožnosť spojená so svätou omšou 

v našej farnosti Modrý Kameň bude o 16
00

 hodine. V rámci homílie sa odporúča 

poukázať na duchovný stav farnosti a osobitne udalosti farnosti a v Cirkvi.   

2.16. Nový rok 1. január je dňom vzniku Slovenskej republiky. V katolíckej cirkvi je 

prikázaným sviatkom a slávime Slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Je to Svetový deň 

pokoja. V tento deň pri vzývaní Ducha Svätého kto sa pri verejnej pobožnosti zúčastní na 

speve - Príď, Duchu Svätý tvorivý, získava za obvyklých podmienok úplné odpustky. 

V našej farnosti budú sväté omše ako v nedeľu. Svätá omša - Pôtor o 8
00

 hodine 

Svätá omša - H. Strháre o 9
00

 hodine 

Svätá omša -  Modrý Kameň o 10
30

 hodine 
2.17. Slávnosť Zjavenia Pána 6. januára je v katolíckej cirkvi je prikázaným sviatkom. V našej 

farnosti budú sväté omše ako v nedeľu. Svätá omša - Pôtor o 8
00

 hodine 

Svätá omša - H. Strháre o 9
00

 hodine 

Svätá omša -  Modrý Kameň o 10
30

 hodine 
2.18. V tretiu januárovú nedeľu 18.01.2015 bude stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú 

na prvé sväté prijímanie.  

2.19. V predposlednú sobotu v každom mesiaci v roku, je mojím úmyslom aby bola svätá 

omša vo filiálke v Dolných Strhároch v miestnosti na liturgické účely v budove 

Obecného úradu.   

2.20. V poslednú sobotu v každom mesiaci v roku, je mojím úmyslom aby bola svätá omša vo 

filiálke v ekumenickom kostole v Malých Stracinách. 

2.21. Sviatok Obetovania Pána 02. februára,  bude obrad požehnania sviec - tzv. hromničné 

sviece. 

2.22. Nasledujúce stretnutie Farskej pastoračnej rady bude 12.02.2015 po večernej svätej 

omši. Cca o 18
00

 hodine.  

2.23. Popolcová streda je 18. februára.   
 

3.1  Aj budúci rok sa uskutoční farský ples, presný termín sa ešte dohodne. 
 

 
 

 

 
 

Zápisnicu spísala:     Ing. Anna Bariaková 
                                  tajomníčka pastoračnej rady 


