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JABLONICKÝ 
farský občasník

Milí Jabloničania!
Blíži sa Veľká noc a nakoľko kvôli pandémii počas Veľko-

nočných sviatkov nebudú dovolené verejné bohoslužby, 
chcem sa Vám prihovoriť touto formou a chcem poďakovať 
pani Márii Hukovej za jej ochotu poroznášať tento občasník 
do Vašich poštových schránok. Nadväzujem tiež na Jablo-
nický letáčik, ktorý vydával v Jablonici pred rokmi pán farár 
Pavol Flajžík.

Svätý apoštol Ján píše, že „Boh tak miloval svet, že dal 
svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho 
verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16). Pán Ježiš sa obe-
toval na kríži za nás, aby sme nezahynuli a nemuseli živo-
riť, ale aby sme dostali plnosť života. Svätý Ján pokračuje: 
„Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby 
sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. 
Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno 

Hľa, tajomstvo viery Jednorodeného Božieho Syna“ (Jn 3, 17-18). Tieto slová sa 
stali viditeľnou skutočnosťou pri Poslednej večeri, kedy Pán 
Ježiš ustanovil Sviatosť Oltárnu. Každá svätá omša nám pri-
pomína túto Božiu lásku a toto veľké tajomstvo viery: Boh 
nám ponúka obrovskú milosť, odpúšťa nám všetky hriechy 
a vo svätom prijímaní sa nám Ježiš Kristus daruje. Vyžaduje 
si to však našu slobodnú odpoveď viery. Boh nás chce 
zachrániť, veď aj meno Ježiš znamená Spása, Spasiteľ, Boh 
zachraňuje. Veľkonočné sviatky sú pre nás príležitosťou, 
aby sme si obnovili vieru a poďakovali Pánovi Ježišovi za to, 
čo pre nás urobil. Jeho kríž je znamením spásy, Božej lásky, 
našej záchrany pre večný život. Ale pre tých, ktorí neveria, 
môže sa zmeniť aj na znamenie protirečenia, nešťastia, 
ľudského trápenia a neúspechu. Pre nás, ktorí sme uve-
rili, je kríž potvrdením Božej lásky a víťazstva nad smrťou 
i diablom. My Ježišov kríž spájame aj so svojimi životnými 
krížmi, pretože cítime, že naše trápenie sa tým zmierňuje 
a že on sám nám pomáha niesť naše bremená. Preto má 
zmysel každé ráno prihlásiť sa znamením kríža k Ježišovi, 
prežehnať sa a týmto svätým znakom položiť na seba pečať 
Božej dobroty a obety. V minulom režime sa kríže odstránili 
zo škôl či z nemocníc a z mnohých iných priestorov. Dnes 
sa vo viacerých nemocniciach kríže opäť vrátili na oddele-
nia, kde pohľad na kríž pomáha chorým ľahšie niesť kríž 
choroby.

Počas svojho pôsobenia v Skalici prišiel raz za mnou 
mladý, dvadsaťštyriročný mladík, priniesol maketu kríža 
z nerezovej ocele a povedal mi: „Chcel by som na vlastné 
náklady vyrobiť takýto kríž, sedem metrov vysoký. Nájde sa 
pre neho miesto? Nezáleží mi, kde bude umiestnený.“ Pote-
šil som sa tomu, dohodli sme sa a naozaj, tento kríž vyrobil 
a môžete ho vidieť pri vstupe do Skalice od Mokrého Hája 
po pravej strane, stojí vedľa kostolíka svätého Urbana. 

Pokračovanie na strane 2.
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Pôstna výzdoba kostola
Aj napriek tomu, že od Vianoc nemáme verejné boho-

služby, predsa vďaka technickému zabezpečeniu, o ktoré 
sa starajú rodiny Pavla Mihela a Petra Búrana, môžeme 
vysielať sväté omše on-line každú nedeľu o 11.00 h. z nášho 

Novinky z kostola

Dokončenie zo strany 1.

Tento mladík mi pripomenul dvadsaťštyriročného Miche-
langela, ktorý v tomto veku vyhotovil nádherné sochárske 
dielo Piety (Sedembolestná Panna Mária, ktorá má v náručí 
mŕtve telo svojho Syna) a ktoré sa nachádza v Bazilike svä-
tého Petra v Ríme. Každý z nás môže objaviť v sebe rôzne 
schopnosti a Božie dary a vykonať veľa dobra vo svojom 
živote. My všetci sa môžeme nanovo rozhodnúť pre Ježiša, 
ktorý bol vyzdvihnutý na kríži ako znamenie záchrany. On 
potom, ako zomrel a bol pochovaný, na tretí deň vstal z mŕt-
vych, on je svetlom sveta a prináša nádej do našich sŕdc 
i našich príbytkov, ktoré sú v tomto období neraz zahalené 
smútkom, neistotou či strachom. On nám hovorí: To som ja, 
nebojte sa! Pokoj vám!

Milí Jabloničania! Pápež František povedal aj túto 
krásnu myšlienku: „Pán Ježiš nám v Eucharistii dáva seba 
samého za pokrm. Naučme sa aj my dávať seba druhým 
v skutkoch lásky, v ochotnej službe a niekedy aj v obeto-
vaní svojho života.“ Prajem Vám, aby ste tieto Veľkonočné 
sviatky prežili s obnovenou silnou vierou v Kristov kríž i v 
jeho Zmŕtvychvstanie, s veľkou vďačnosťou za odpustenie 
hriechov a aby bol Ježiš Kristus svetlom nášho života, ktorý 
žijeme naplno vtedy, keď sa snažíme dávať seba druhým.

Roman Stachovič, jablonický farár

kostola (prostredníctvom video kanálu Farnosť Jablonica 
na serveri YouTube). Veľká vďaka patrí aj manželom Kozán-
kovým, ktorí sa starajú o kvety a výzdobu kostola a tiež aj 
tým, ktorí upratujú kostol a zapájajú sa do liturgie ako orga-
nisti, miništranti a lektori.

Nový adventný veniec a stojan na paškál
Na začiatku Adventu 2020 sme pre náš kostol zaobsta-

rali nový kovaný adventný veniec a nový stojan na paškál 
z kováčskej dielne pána Tokoša z Radimova. Každý rok nám 
oba tieto symboly pripomínajú, že Kristus je svetlom sveta 
a nádejou pre každého človeka. 

Nová spovednica
Ešte na začiatku roku 2020 pred vypuknutím pan-

démie sme sa rozhodli, že dáme vyrobiť do kostola novú 
spovednicu, nakoľko doterajšia spovednica bola dosť malá 
a nepohodlná, najmä pre starších ľudí. Nová spovednica 
je vybavená osvetlením, odvetraním ventilátormi a priestor 
pre kajúcnika je väčší, s možnosťou kľačať alebo si sadnúť. 
Tiež je čalúnnicky odhlučnená a vybavená semaforom (čer-
vené a zelené svetlo). Spovednicu vyrobila z dubového dreva 
stolárska firma Juraja Holkoviča z Dojča, celková suma bola 
3.570,- €. Chcem poďakovať Tomášovi Búranovi za elek-
trikárske práce v novej spovednici. Tiež ďakujem všetkým, 
ktorí na novú spovednicu prispeli. Starú spovednicu sme 
zatiaľ umiestnili v sakristii. Sviatosť zmierenia je pre kaž-
dého veriaceho dôležité a potrebné stretnutie s Bohom, 
ktorý nám prostredníctvom služby kňazov odpúšťa naše 
hriechy. Máme nádej, že po skončení pandémie bude dlhé 
roky slúžiť všetkým, ktorí sa chcú zbaviť svojich hriechov a s 
čistým srdcom pristupovať k svätému prijímaniu.
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V roku 2019 v našom kostole v Jab-
lonici prebehlo reštaurovanie bočného 
oltára, ktorý bol posledné desaťročia 
zasvätený Božskému Srdcu (pod sochou 
sme našli zapečatený tento odkaz: „Sta-
tuu B. Srdca venovali: Jurovaty Pavel, 
Škrabák Štefan, Malinka Martin. 1903. 
aprila 30. Zsekó Karol farár.“) Na základe 
historických skutočností i fotografií 
tento oltár bol pôvodne zasvätený svä-
tému Jozefovi, zachoval sa oltárny obraz 
a preto pamiatkári rozhodli, aby sa oltár 
zreštauroval do pôvodného stavu. V zla-
tých reliéfoch sú výjavy z narodenia Pána 
Ježiša v Betleheme a udalosť klaňania 
sa mudrcov. Sme radi, že okrem sochy 
svätého Jozefa vzadu v kostole máme aj 
celý oltár zasvätený tomuto veľkému pat-
rónovi celej Cirkvi, otcov a rodín, pracuj-
úcich, tesárov a stolárov, ale aj patrónovi 
dobrej smrti.

Pápež František 8. decembra 2020 
vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa 
pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia 
ženícha Panny Márie za patróna celej 
Cirkvi. Potrvá do 8. decembra 2021. 
Urobil tak vydaným apoštolským listom 
Patris corde (S otcovským srdcom), 
v ktorom svätého Jozefa opisuje charak-
teristikami „milovaný otec“, „nežný a lás-
kavý“, „poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo 
odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa v úzadí 
- „v tieni“.

Pandémia a jej dôsledky ukazujú, že 
pre život človeka nie sú dôležité celebrity 
z titulkov novín a televíznych programov, 
ale ľudia „ktorí každý deň prejavujú trpez-
livosť a veľkú nádej a snažia sa nešíriť 
paniku, ale zmysel pre zodpovednosť“. 
Pápežov list je „slovom uznania a vďač-
nosti“ pre rodičov, starých rodičov, uči-
teľov, opatrovateľov, lekárov, predavačov 
v supermarketoch, upratovací personál, 
políciu, špeditérov, dobrovoľníkov, kňa-
zov a rehoľníkov – pre „každého, kto uka-
zuje, že nikto sa nemôže zachrániť sám“. 

Môžeme sa zamyslieť nad niektorými 
myšlienkami z tohto apoštolského listu 
Svätého Otca:

• Svätý Jozef svoju legálnu právo-
moc nad svätou rodinou využil na to, aby 
jej úplne daroval seba samého, svoj život, 
svoju prácu; svoje ľudské povolanie milo-
vať domácich tak premenil na nadľudské 
darovanie seba, svojho srdca a všetkých 
schopností na lásku v službe Mesiášovi, 
ktorý rástol v jeho dome.

• Pán Ježiš videl v Jozefovi Božiu 
nežnú lásku, s ktorou sa aj my môžeme 
stretnúť najmä vo sviatosti zmierenia 
a zakúsiť Božie milosrdenstvo.

• V každej situácii svojho života doká-
zal Jozef povedať svoje „fiat“ – „staň sa“ 
tak ako Panna Mária pri zvestovaní a Pán 
Ježiš v Getsemanskej záhrade.

• Nesmieme si nikdy myslieť, že veriť 
znamená nachádzať ľahké a uspokojivé 
riešenia. Viera, ktorej nás učil Kristus, 
je naopak taká, akú vidíme u svätého 
Jozefa. On nehľadal nejaké rýchle rieše-
nia, ale čelil realite „s otvorenými očami“, 
prijímajúc osobnú zodpovednosť.

• Jozef nás učí, že viera v Boha 
zahŕňa aj vieru v to, že môže konať aj 
cez naše obavy, naše slabosti, našu 
krehkosť. A učí nás, že uprostred búrok 
života sa nemáme báť Bohu zveriť kor-
midlo našej loďky. Niekedy chceme mať 
všetko pod kontrolou, ale on vždy vidí 
ďalej.

Modlitba pápeža Františka 
k svätému Jozefovi

Buď pozdravený ochranca Vykupiteľa
a ženích Panny Márie.

Tebe Boh zveril svojho Syna;
v teba Mária vložila svoju dôveru;
s tebou sa Kristus stal mužom.

Ó, blažený Jozef, ukáž, že si aj naším 
otcom

a veď nás po ceste života.
Vypros nám milosť, milosrdenstvo 

a odvahu
a ochráň nás pred každým zlom. 

Amen.

Rok svätého Jozefa
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Pani kostolníčka Anna Závodná odišla do večnosti
Ešte 18. decembra 

2020 sme na svätej omši 
gratulovali našej pani 
kostolníčke Anne Závodnej 
k narodeninám (narodila sa 
18.12.1941 v Jablonici), a o 
dva mesiace, 20.2.2021 si 
ju Pán povolal do večnosti. 
Pochovaná bola 27.2.2021 
v Jablonici. Dlhé roky 
vykonávala službu kostolníčky, starala sa o kostol, čistotu 
kostola, kvety, oltárne plachty, viedla farskú kroniku i farské 
účtovníctvo. Pán farár Pavol Flajžík vyjadril písomne pozo-
stalým úprimnú, osobnú a kňazskú sústrasť a napísal, že 
bola pre neho úžasnou pomocou a vo farnosti osobnosťou. 
Pohrebné obrady viedol pán farár Roman Stachovič spolu 
s bývalým jablonickým farárom Andrejom Kalamenom, ktorý 
sa prítomným aj prihovoril. Nech ju Pán odmení za všetko, 
čo vykonala pre svoju rodinu a pre našu farnosť, a chceme 
jej naozaj úprimne poďakovať za jej spoľahlivú, presnú, 
tichú a obetavú službu vo farnosti. 

Nech odpočíva v Kristovom pokoji.

Reštaurovanie organa
Už od roku 2019 je náš historický organ postavený 

v roku 1844 Martinom Šaškom (pochádzal z Brezovej 
pod Bradlom) v rekonštrukcii. Vykonala sa kompletná 
obnova drevenej skrine a sôch reštaurátormi a teraz pre-
bieha oprava a obnova nástrojovej časti organa. Celkové 
náklady spolu sú: 93.530 €. Sme veľmi vďační Nadácii 
SPP za dotáciu 70.000 € a Ministerstvu kultúry Slovenskej 
republiky za dotáciu 15.000 €. Doplatok z našej strany je 
8.530 €. Z tejto sumy aktuálne ešte chýba suma 5.000 €, 
ktorú sme povinní splatiť do konca júna 2021, kedy by mala 
byť kompletná rekonštrukcia organa dokončená.

Zo života farnosti

Kostol v Jablonici bude otvorený na 
súkromnú modlitbu a na prijatie sviatostí:

Sobota 27.3.2021 od 14.30 do 15.30 h. 
(možnosť sv. spovede k Veľkej noci)

Kvetná nedeľa 28.3.2021 od 14.30 do 15.30 h. 
(k dispozícii bude rehoľná sestra z Cerovej)

Zelený štvrtok 1.4.2021 od 14.30 do 15.30 h.

Veľký piatok 2.4.2021 od 14.30 do 17.00 h.

Biela sobota 3.4.2021 od 14.30 do 17.00 h.

Veľkonočná nedeľa  4.4.2021 od 14.30 do 
17.00 h.

Jablonický farský občasník zostavil ThLic. Roman Stachovič, jablonický farár, mobil: 0908492470. Číslo 1/2021.
Adresa: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jablonica, Jilemnického 747, 906 32 Jablonica. Náklad: 1000 kusov.
Grafické spracovanie a tlač: Tlačiareň Durlák s.r.o., Senica. Nepredajné.

Farský účet
Nakoľko od Vianoc nie sú verejné sväté omše a farnosť 

aj finančne cíti nedostatok, veľmi by sme Vás chceli poprosiť 
o Vaše milodary, ktoré je možné odovzdať v kostole, na fare 
alebo poslať na farský účet: SK42 0900 0000 0000 3723 
9875. Všetkým dobrodincom vyslovujeme vopred Pán Boh 
odmeň. 

Výmena latovania a strešnej krytiny na starej fare
Nakoľko je záujmom farnosti zachrániť pre budúcnosť 

starú faru, tento rok by sme radi začali strechou, nakoľko 
je už v kritickom 
stave. Predbežný 
rozpočet na tieto 
práce je 20.000 €. 
Nakoľko nemáme 
dostatok prostried-
kov, ktoré by vykryli 
tieto veľké výdavky, 
prosíme našich far-
níkov a dobrodin-
cov o modlitby a o finančnú pomoc.

Veľkonočné Trojdnie
Veľkonočné trojdnie umučenia a zmŕtvychvstania Pána 

sa začína večernou omšou na Zelený štvrtok. Veľký piatok 
je dňom utrpenia a smrti Pána, kedy treba zachovať pôst 
a zdržovať sa mäsitého pokrmu. Na Bielu sobotu večer už 
slávime Veľkonočnú vigíliu a celé slávenie sa zavŕši Veľko-
nočnou nedeľou, radostnou oslavou Zmŕtvychvstania nášho 
Pána Ježiša Krista. On-line budeme prenášať pobožnosť 
Krížovej cesty na Veľký piatok o 10.00 h. dopoludnia. Cirkev 
odporúča ostatné obrady sledovať v spojení s biskupom 
alebo Svätým Otcom, čo zabezpečia TV Lux, Rádio Lumen 
alebo iné televízne stanice. Na Veľký piatok sa môžeme 
pomodliť v našom kostole pred krížom a v tento deň je aj 
zbierka na Svätú zem. Na Veľkonočnú nedeľu pri návšteve 
kostola bude možné prispieť do Veľkonočnej farskej ofery.


