
Farský deň 6. október 2018 

 

 Po minuloročnej absencii Farského dňa z dôvodu nepriaznivého počasia, sa nám 

v tomto roku podarilo s Božou pomocou a s pomocou ochotných ľudí zorganizovať 

spomínanú farskú aktivitu. Hoci už počasie býva v tomto období chladnejšie, mohli sme si 

v tento deň užiť pekné a slnečnými lúčmi popretkávané počasie. 

 Okolo deviatej hodiny dopoludnia sa začal pripravovať guláš z diviny, ktorý mali na 

starosti traja statoční (G+V+Ľ).  

Zvykol som si, že farské aktivity v tejto farnosti nie sú a nikdy nebudú o počte, 

koľko ľudí príde, ale, aké srdcia títo ľudia majú. A som vďačný Pánu Bohu za každého, 

ktorý ste toto pozvanie prijali a podelili ste sa so svojím „výtvorom“ v podobe koláčov, či 

zákuskov.  

Našou prvou zastávkou bol farský kostol, kde sme sa spoločne zišli a o 10,00 hod. 

sme slávili sv. omšu za všetkých našich dobrodincov, ktorí nám pomáhali a pomáhajú pri 

zveľaďovaní Božieho chrámu, či farskej budovy.  

Mesiac október je mesiacom úcty k starším, ale zároveň je to aj mariánsky mesiac 

spojený s modlitbou posvätného ruženca, ktorá nasledovala po sv. omši. Som vďačný 

všetkým, ktorí sa zapájate do lektorskej služby (čítaním Božieho slova), prednášaním 

spoločných modlitieb veriacich, miništrovaním, spevom, upratovaním, výzdobou, 



či starostlivosťou o náš kostol alebo jeho okolie. Chcem vás všetkých uistiť o svojich 

modlitbách za vás. 

Po sv. omši a modlitbe sv. ruženca sme sa spoločne presunuli do záhrady blízko 

fary, kde už vyvoniaval pomaly sa dovárajúci guláš a vyhrávali piesne obľúbenej speváčky 

Simy Martausovej. 

Na prvý pohľad pre účastníkov nachystané prázdne stoly so sedením sa o malú 

chvíľu zmenili na stoly „štedré“, s množstvom zákuskov a koláčov, ktoré pripravili „zlaté 

ruky“ a „srdcia“ ochotných ľudí. Po úvodnom prípitku a modlitbe sme sa mohli pustiť do 

„práce“ . Veľmi chutné koláče a výborný guláš vystriedali priateľské rozhovory a bližšie 

zoznámenia sa účastníkov farského dňa medzi sebou.  

Či tento farský deň mal a má pre mňa zmysel? Pomáha mi to v mojom osobnom 

a duchovnom živote? Odpovedať si musím sám. 

Mnohé iné, ale aj tieto aktivity nás majú všetkých spájať tak starších, ako aj 

mladších. Sme na jednej lodi. A preto sa teším, že aj keď je nás tu málo, máme záujem 

jeden o druhého.  

Chcem vám na záver tohto príhovoru všetkým poďakovať za váš čas, že ste prišli na 

farský deň, že ste so sebou priniesli nielen sladké dobroty, ale aj dobré srdce.  

Ďakujem tým, ktorí ste pripravili a uvarili skutočne výborný guláš. Nech vás 

všetkých žehná Pán a napĺňa zdravím a milosťou.  

            pf 


