
KAM SMERUJEME V SÚČASNEJ DOBE? 
Keď som pred nástupom do kňazského seminára pracoval v istej IT firme, po-

vedal mi kolega: „Nemám rád tieto sviatky dušičiek...“ Ja, naopak, musím pove-

dať, že tieto sviatky mám veľmi rád, aj keď sú veľmi náročné. Ide o večný život. 

V súčasnosti v spoločnosti veľmi bojujeme s tým, či to je naozaj pravda 

o večnom živote, nebi, pekle, očistci, alebo nie je. Chcem vás s láskou ubezpe-

čiť, že je to skutočná a pevná pravda. Skutočne sme na svete preto, aby sme 

bojovali o nebo. Nie každý sa tam dostane, ale je možné sa tam dostať. 

Ako kňaz sa veľmi často stretávam s tým, že ľudia zomierajú. Bol som pri mno-

hých, bol som v domácnostiach i nemocniciach. A musím povedať, že najdôleži-

tejšia je ľútosť nad hriechmi. Povedať: „Nebeský Otče, viem, že som ťa počas 

svojho života mnohokrát urazil. Prosím ťa, odpusť mi. Prijímam ťa za svojho 

Boha, verím, že existuješ.“ Keby človek bol aj najväčší hriešnik, ale skutočne 

ľutuje svoje hriechy, Boh sa k nemu skloní a odpustí mu. 

V súčasnosti sme svedkami veľmi veľkých turbulencií v spoločnosti, v politike, 

spoločenskom, kultúrnom i náboženskom živote. To, čo mne v súčasnej situácii 

pomáha najviac, je neustále pamätanie na skutočnosť, že večnosť existuje a že 

ona je naším DOMOVOM. Môžem odísť už dnes a musím byť pripravený. Pozý-

vam vás, aby sme zdvihli hlavu hore a začali pozerať na to najdôležitejšie 

v živote: lásku, odpustenie, milé slovo, povzbudenie a pravdu, ktorou sú slová 

Pána Ježiša. Všetko tu necháme, aj bankové konto, aj dom, aj auto, ale zoberie-

me si to, čo bude zaznamenané v Božích knihách o nás – ako sme žili. Prajem 

vám aj sebe, aby tam boli čo najlepšie záznamy. 

REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE 

Určite ste si mnohí všimli, že okolo farského kostola v Dojči sa veľa pracuje. Museli 

sme rekonštruovať strop, ktorý bol vo veľmi zlom stave. Je to najväčšia i najťažšia 

práca, ktorá tu v poslednom období prebieha. Kostol je národnou kultúrnou pa-

miatkou, a preto sa všetky práce realizujú s povolením pamiatkového úradu. Veľmi 

sa chcem poďakovať stolárstvu pána Juraja Holkoviča a všetkým jeho spolupracov-

níkom a firme pána Milana Mikulu, a rovnko aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí 

ochotne prišli a prichádzajú pomôcť. Bez tejto ochoty a spolupráce by sme nič ne-

mohli urobiť. Denne sa modlím za všetkých a prosím za nich, aby dostali nebeskú 

odmenu. 

Občasník farnost i  Dojč  a  f i l iá lky  Šajd íkove  Humence  

Občasník sv. Jozefa 

Milí farníci farnosti Dojč a filiálky 

Šajdíkove Humence! 

 

 Dostáva sa vám do rúk prvé 

číslo Občasníka sv. Jozefa v našej 

farnosti, v našich obciach. Už 

dlhší čas som uvažoval nad 

prípravou tlačenej verzie 

občasníka pre našu farnosť, 

ktorá by sa dostala ku všetkým 

a do všetkých domov. Žijeme v 

náročnej dobe a mnoho ľudí 

p o t r e b u j e  d u c h o v n é 

povzbudenie. Tiež preto, že 

mnohí sú starší alebo chorí 

a nedostanú sa do našich 

chrámov.  

Od 8. 12. 2020 do 8. 12. 2021 bol 

pápežom Františkom vyhlásený 

Rok sv. Jozefa ako ochrancu Sv. 

rodiny, aby nám pomáhal 

a chránil naše rodiny, domy, 

obce, mestá pred všetkým 

duchovným, fyzickým i 

morálnym zlom, ktoré sa 

v súčasnosti veľmi stupňuje. 

Preto sme si tohto skrytého, ale 

veľmi veľkého svätca vyvolili za 

patróna občasníka. Občasník by 

sme chceli vydávať niekoľkokrát 

za rok v období väčších sviatkov. 

Prvé číslo prichádza počas 

hodov v Dojči,  kedy máme veľkú 

slávnosť – Všetkých svätých. 

Prajem vám všetkým pokojné 

a veľmi obohacujúce čítanie. 

November  2021   
ročník 1 ,  č ís lo  1  

ZAČIATOK PRÍPRAVY NA SV. BIRMOVANIA 

Začíname novú prípravu na sviatosť birmovania. Prihlásiť sa môžu žiaci 7. a 8. roč-

níka ZŠ, ale aj tí, ktorí sú starší, ale ešte neprijali sv. birmovania. Prihlášku dostanú 

v škole u pani učiteľky Vymislickej. Príprava potrvá počas tohto školského roka. Na 

konci budúceho šk. roka 2022/2023, resp. začiatku ďalšieho šk. roka, bude vyslú-

žená sv. birmovania. 

POŽEHNANIE 
Všetkým vám želám Božie požehnanie, ktoré nech naše hlavy pozdvihne 
smerom k nebu, smerom k tomu, čo je v živote najdôležitejšie. +                                                
Pán farár Ivan Barus 



ZÁZRAČNÁ MEDAILA 
Medailu zvanú Zázračná medaila 

darovala svetu Panna Mária. Ľudia 

ju nazvali Zázračnou, keď videli, 

aké veľké veci sa diali u tých, ktorí 

ju s dôverou nosili. 

V r. 1830 sa zjavila Panna Mária v 

Paríži rehoľnej sestre sv. Kataríne Labouré. Počas modlitby 

v kaplnke zbadala Svätú Pannu: „Bola odetá do rúcha zo 

zlatobieleho hodvábu, stála na guli. Vo svojich rukách drža-

la glóbus, oči mala pozdvihnuté k nebu. Bola taká krásna, že 

sa to dá ťažko opísať. Zrazu som na jej prstoch zbadala prs-

tene s drahými kameňmi. Niektoré boli väčšie, iné menšie. 

Vychádzali z nich lúče, niektoré krajšie a jasnejšie, iné me-

nej žiariace. Vo chvíli, keď som kontemplovala tento jav, 

Svätá Panna sklopila oči a pozrela na mňa. Vnútorný hlas 

mi hovoril: ,Tento glóbus, ktorý vidíte, predstavuje celý svet, 

zvlášť Francúzsko... a každého človeka osobitne. Je to symbol 

milosti, ktoré zosielam osobám, ktoré ma o ne prosia.' 

V tej chvíli sa utvoril okolo postavy oválny nadpis zo zla-

tých písmen: Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za 

nás, ktorí sa k tebe utiekame. A znovu som po-

čula: ,Dajte raziť medailu podľa tohto vzoru. Oso-

by, ktoré ju budú nosiť, dostanú mnohé milosti. 

Nesmierne milosti obsiahnu tí, ktorí budú dôvero-

vať.' Z niektorých vzácnych kameňov nevychá-

dzali žiadne lúče: ,To sú milosti, o ktoré ľudia 

zabúdajú prosiť.' Potom sa obraz otočil a videla 

som druhú stranu medaily, písmeno M s krížom a pod ním 

dve srdcia – jedno korunované tŕním a druhé prebodnuté 

mečom, Presväté Srdcia Pána Ježiša a Panny Márie.“ 

Po mnohých ťažkostiach boli v lete 1832 vyrazené prvé 

medaily. V tom čase zúrila chorela. Rehoľné sestry rozdáva-

li ľuďom medaily. Nasledovali mnohé uzdravenia, obráte-

nia a dôkazy o mimoriadnej ochrane Panny Márie. Zázraky 

pribúdali a od roku 1834 začali medailu nazývať ZÁZRAČ-

NOU.                                                                          www.vincentini.sk 

PODOMOVÁ KAPLNKA                                                                 

PANNY MÁRIE ZÁZRAČNEJ MEDAILY 

V nedeľu 12. septembra 2021 

na sviatok Najsvätejšieho Me-

na Panny Márie sme v našej 

farnosti privítali sestry vin-

centky z rehole sv. Vincenta. 

Sestričky nám pri Kaplnke  

Najsvätejšej Trojice v Dojči 

predstavili Podomovú návšte-

vu Panny Márie Zázračnej me-

daily. Porozprávali nám o 

množstve zázrakov, ktoré sa 

udiali vďaka modlitbám a viere ľudí počas putovania ka-

plnky v rodinách. Združenie vzniklo pre lepšie poznanie 

Panny Márie a pre šírenie posolstva Zázračnej medaily. 

Združenie je živou a stálou spomienkou na zjavenia Ne-

poškvrnenej Panny Márie sv. Kataríne Labouré z r. 1830. 

Znakom je medaila, ktorú nám sestričky priniesli, pred-

stavili a podarovali,  aby sme ju nosili s úctou 

a dôverou.  

Dňa 17. októbra 2021 počas sv. omše v Š. Hu-

menciach páter vincentín požehnal tri kaplnky 

Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej 

medaily. Jednu kaplnku máme v Dojči, druhú 

má filiálka Š. Humence a tretia kaplnka je pre veriacich, 

ktorí navštevujú sväté omše v našej farnosti. Máme vy-

tvorený zoznam farníkov, ktorí chcú kaplnku prijať do 

svojich domácností. Na jednu podomovú kaplnku môže 

byť prihlásených 25 rodín. Do každej prihlásenej domác-

nosti prichádza Panna Mária na týždeň. Kaplnka nám zos-

táva vo farnosti.  

„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás,          

ktorí sa k tebe utiekame.“                                  

Janka Zichová 

RUŽENCOVÉ BRATSTVO V DOJČI 
V Dojči už dlhé roky pôsobí skupina veriacich, ktorí si osobitným spôsobom uctievajú Pannu 

Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, Cirkev a svet potrebné dobrá.  Hovo-

rím o Ružencovom bratstve. V mene tohto spoločenstva vás chcem osloviť. Ide o dobrovoľné 

združenie veriacich, ktorí uctievajú Pannu Máriu, Kráľovnú posvätného ruženca, ktorej šírite-

ľom je rehoľa dominikánov. Cieľom je spása duší a šírenie mariánskej úcty. V Dojči je sedem ru-

ží, z toho šesť úplných. Každá ruža má 20 členov. V minulosti bolo zvykom, že po smrti rodičov 

prechádzalo členstvo v ružencovom bratstve na deti, pre ktoré bolo cťou 

a úctou pokračovať v modlitbách. „Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!“  

Dnes to už, bohužiaľ, v mnohých prípadoch neplatí. Sme pohltení „radosťami 

a starosťami tohto sveta“, ktoré nás obklopujú a lákajú. Na duchovný svet 

a život zabúdame. Ružencové bratstvo v Dojči otvára svoju náruč. Panna Má-

ria tým, ktorí sa budú zbožne modliť svätý ruženec, sľubuje svoju ochranu a hojnosť milostí. Neod-

vracajme sa od jej ponuky. Panna Mária čaká…                                                                                     Pavol Zich 

Panna Mária má 

pripravené milosti    

pre všetkých,  

ktorí ju s dôverou        

a láskou prosia. 



SVIATOSŤ BIRMOVANIA  

V NAŠEJ FARNOSTI 

Sviatosti birmovania, ktorá bola birmovancom vyslúžená v našej farnosti          

9. októbra 2021 vo filiálnom kostole sv. Augustína v Š. Humenciach, pred-

chádzala dvojročná príprava. Mala však iný charakter ako 

v predchádzajúcich rokoch, nakoľko mala spĺňať nové kritériá. Birmovanci 

okrem prípravy na hodinách náboženskej výchovy absolvovali 40 stretnutí 

v skupinkách s animátormi. Vo filiálke sa pripravovali birmovanci v dvoch 

skupinkách, stretávali sa v kostole s tromi animátormi. V Dojči bola vytvore-

ná jedna skupinka birmovancov s dvoma animátorkami. Kandidáti na prija-

tie tejto sviatosti mali dohodnutý spôsob dochádzky. Ak mali vymeškaných 

viac stretnutí, ako bol limit, nahradili si to formou projektov, ktoré im boli 

zadané v závere prípravy.  

Počas stretnutí sme sa venovali spoločnej modlitbe a postupne sme preberali témy vybrané Arcibiskupským 

úradom v Bratislave. Vkladali sme svedectvá z osobného života i tie, o ktorých sme počuli. Cieľom prípravy 

bolo tiež vytváranie spoločenstva. Stretnutia v Dojči sa uskutočňovali v Kaplnke Najsvätejšej Trojice. Toto 

miesto sme vnímali ako najvhodnejšie na prípravu. Bolo tu veľmi cítiť Božiu prítomnosť, veď sme boli na rok-

mi premodlenom mieste, ale hlavne vďaka Eucharistii prítomnej vo svätostánku.   

Prípravu narušili neočakávané okolnosti spôsobené ochorením Covid-19 a s tým súvisiace obmedzenia. Prí-

prava bola na čas prerušená. Neskôr bola nahradená online stretnutiami, ktoré mali veľmi ďaleko od živých 

stretnutí v kaplnke. Ako pozitívum vnímame, že sa aspoň v obmedzenej forme napredovalo, aby birmovanci 

mohli prijať sviatosť birmovania v primeranom čase a aby neboli úplne izolovaní od duchovného sveta. Po 

uvoľnení obmedzení sme mali pár stretnutí v kaplnke a kostole. Bezprostredná príprava pred vyslúžením sv. 

birmovania trvala mesiac a prebiehala vo filiálnom kostole v Š. Humenciach s p. farárom I. Barusom. V tomto 

čase birmovanci vnímali blízkosť očakávanej udalosti a už s väčšou bázňou a rešpektom počúvali katechézy, 

zamýšľali sa nad otázkami, aj nad sebou. Mali nácviky k priebehu celej slávnosti. Priebežne sa učili odpovede 

na otázky k záverečnému testu, ktorý písali na poslednom stretnutí. Každý musel získať min. 70 % správnych 

odpovedí. Všetci birmovanci napokon test zvládli.  

Počas celých dvoch rokov boli birmovanci, ich rodiny i farnosť podporovaná modlitbami, obetami a kňazským 

požehnaním, a to každý večer v čase od 21. do 22. hodiny. V rámci bezprostrednej prípravy dostali birmovan-

ci, birmovní rodičia, rodičia a súrodenci birmovancov, starí rodičia a všetci, ktorí sa chceli zapojiť, pozvanie 

k modlitbe deviatnika k Duchu Svätému.  

Len z milosti Božej pristúpilo k sviatosti birmovania 21 mladých ľudí, ktorí vytrvali v príprave. Birmovanci sa 

spolu s birmovnými rodičmi v kostole modlitbou sv. ruženca duchovne pripravovali pred svätou omšou na 

očakávané prijatie Ducha Svätého. Pred obetným stolom mali znázornených sedem plameňov so siedmimi 

darmi, ktoré si vyprosovali birmovanci i všetci prítomní. Sviatosť birmovania prišiel vyslúžiť generálny vikár 

pre klérus a sviatosti Mons. Mgr. Daniel Ižold, aby im rečou blízkou ich mladému svetu priblížil život dospelé-

ho kresťana, život v Duchu Svätom. Počas vysluhovania sviatosti birmovania boli sústredení a otvorení pre 

prijatie darov Ducha Svätého. Prítomnosť Ducha Svätého sme 

mohli cítiť všetci. Aj príbuzní birmovancov a ostatní farníci, kto-

rí vzhľadom na platné obmedzenia mohli byť len v exteriéri 

kostola. Atmosféru slávenia mohli snímať prostredníctvom ob-

razoviek a reproduktorov. Naším prianím je, aby semienku, kto-

ré bolo s Božou pomocou a z Božej milosti zasiate, dal Pán Boh 

aj vzrast                             Vilma Kozánková, Danka Šimková 

„Ale keď zostúpi na vás Svätý 

Duch, dostanete silu a budete 

mi svedkami v Jeruzaleme i v 

celej Judei aj v Samárii a až    

po samý kraj zeme.“  Sk 1, 8 



Z FARSKÝCH OZNAMOV 

Občasník sv. Jozefa bol vydaný z iniciatívy RKC - farnosť Dojč. Zodpovedná osoba: Ing. Mgr. Ivan Barus, správca farnosti.   

Korektúra: P. Rusňáková, zostavovateľ: Š. Vymislická. 

Tlač: Typografia plus, s.r.o. Náklad 1000 ks. Kontakt: 034/6536 123, mail: faradojc@faradojc.sk.                                                                                                                           

DOJČANSKÝ BETLEHEM 

Sú veci, ktoré sa nám už od útleho detstva hlboko vrývali do pamäti a prirástli 

k srdcu. Pre mňa osobne to boli Vianoce počas detstva a náš DOJČANSKÝ 

BETLEHEM. Videl som veľa betlehemov a musím povedať, že tento náš je jed-

noducho krásny. Krátko po 1. svetovej vojne bol náš betlehem zakúpený 

v Rakúsku z finančnej zbierky farníkov obce. Figúrky sú drevorezby 

z lipového dreva s polychrómiou. Hoci sa to nezdá, ale celá scenéria pozostá-

va zo skupiny 6 pastierov, 18 ovečiek, jednej kozy a psa. 

Sprievod troch kráľov dopĺňajú traja sluhovia, dve ťavy a darmi naložený slon. Ústrednou 

skupinkou je Sv. rodina v jaskynke. Svätý Jozef s Pannou Máriou a Ježiškom v jasličkách, ne-

ďaleko nich somárik a krava. Vek tejto scenérie dosahuje úctyhodné číslo. Drevo je krehký 

materiál a ako sa hovorí, že aj zo zlata odletí. Postavičkám chýbali ruky, ovečkám nohy, rohy, 

slonovi chvost a farebná politúra na povrchu sošiek bola poškodená. Do celej scenérie bolo 

urobených viacero nešťastných zásahov vŕtaním v snahe vylepšiť betlehem zabudovaným 

osvetlením.   

Dostalo sa mi cti reštaurovať náš betlehem. Musím povedať, že rozsah prác bol väčší, než som si predstavoval. Do 

prác som sa pustil 3. júla tohto roku, venujem sa im intenzívne počas sobôt. Bohu vďaka, reštaurovanie sošiek je 

ukončené, všetky sošky už majú ruky, nohy a sú odeté do nových farebných 

šiat. Každá soška má svoj skladovací priestor s ochranou proti poškodeniu. 

Na scenérii sa podarilo spevniť zadný rám, základnú dosku a chrbtový panel. 

Otvory po žiarovkách boli zatiplované, praskliny zapravené a vytmelené. Sce-

néria betlehemskej krajiny a obloha teraz dostávajú novú maľbu povrchu. 

Môžeme sa tešiť na náš vynovený betlehem, ktorý nám pomôže sprítomniť 

miesto, kde sa narodil Pán Ježiš, náš Spasiteľ. Prikladám pár fotografií 

z procesu reštaurovania, ale na konečný výsledok si musíte počkať do Vianoc.                                                                                                       

Stanislav Šimek 

Na stránke www.online.faradojc.sk bol spustený online sys-

tém s názvom ONLINE KNIŽNICA. Nájdete tam príhovory, mod-

litby a piesne, texty i audionahrávky, večerné online vysiela-

nia modlitby sv. ruženca. V ponuke sú rôzne materiály. Systém 

je určený pre registrovaných užívateľov. Registrácia je veľmi 

jednoduchá. Ak máte záujem o bezplatný prístup, stačí vyplniť 

jednoduchý formulár, ktorý nájdete na uvedenej stránke. 

Od 1. 11. do 8. 12. 2021 pokračujeme v modlitbovej iniciatíve Mod-

litbová stráž svätého Jozefa.  

Táto iniciatíva spočíva v dennom obetovaní polhodiny alebo hodi-

ny zo svojho času na úmysel vyprosenia si Božej ochrany a milosti 

pre seba, svoje manželstvo, rodinu i našu vlasť Slovensko. Tak ako 

svätý Jozef strážil a chránil dieťa Ježiša a svoju manželku pred ne-

gatívnymi vplyvmi okolia a pred pôsobením každého zla, tak aj my 

si chceme na príhovor sv. Jozefa vyprosovať túto milosť, aby Pán 

Ježiš bol stredobodom našich rodín i celej našej vlasti. Modlitbový 

materiál dodáme každému záujemcovi. Prihlásiť sa môžete na pev-

nej linke farnosti.  

Do farnosti sme dostali kaplnky Podomovej návšte-

vy Panny Márie Zázračnej medaily zo Združenia 

Zázračnej medaily (www.zzm.sk).  

Kto by chcel prijať Pannu Máriu vo svojej domácnosti 

a získať tak jej príhovor a pomoc, môže sa prihlásiť 

na pevnej linke farnosti. Kaplnka zostáva v domác-

nosti jeden týždeň. Panna Mária skrze kaplnku daro-

vala už mnohým jednotlivcom i rodinám veľa milostí 

a vyprosila veľa zázrakov. Písomne sú mnohé zázra-

ky zachytené v knihe Dar Nepoškvrnenej.  

Úradné hodiny Farského úradu Dojč sú každý 

utorok a štvrtok od 15:00 do 17:00. V prípade 

urgentných prípadov, zaopatrenia zomierajúcich 

aj v nočných hodinách. 

V prípade mimoriadnej situácie môže nastať 

zmena. Pozrite si preto aj aktuálne oznamy na 

hlavnej stránke farnosti: www.faradojc.sk. 

Pozývame vás na DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI na miestnych cintorínoch, ktoré budú v pondelok 1. 11. 2021 o 15:00 v Š. 

Humenciach, o 16:15 v Dojči. Informácie o praktickej pomoci dušiam v očistci nájdete v online knižnici. 

http://www.online.faradojc.sk

