
Milí obyvatelia Dojča a Šajdíkových Humeniec a všetci, 

 ktorým sa do rúk dostane tento výtlačok Občasníka sv. Jozefa! 

Či už sme zdraví alebo chorí, či sme mladí alebo starí, či sme katolíckeho vierovyznania alebo iného, prosím, 

skúsme sa na chvíľku zastaviť a prečítať si tieto riadky. Znovu sa vám veľmi rád prihováram aj touto cestou 

cez písané slovo. Prosím, aby ste tento občasník neodložili nabok, alebo iba tak šmahom ruky neodhodili, ale 

s láskou vás prosím, aby ste si prečítali tieto riadky, ktoré sme pre vás zostavili, aby ste sa mohli povzbudiť. 

Viem, že prežívame ťažké obdobie, jednak ohľadne covidu a jednak ohľadne krízy na Ukrajine. Nejdem tu 

teraz rozoberať politickú situáciu, ale chcel by som sa vám prihovoriť na povzbudenie z mnohých smútkov, 

strachu, úzkostí, samoty a biedy, ktorá je okolo nás a ktorá je mnohokrát v nás samotných. Čím ďalej plynie 

čas, tým viac cítime, že sa človek musí duchovne DRŽAŤ, aby to vydržal a ustál. Mnohí ľudia musia brať 

lieky na upokojenie, mnohí žiadajú o pomoc psychológov a iní to riešia všelijakými chvíľkovými náplasťami. 

Tento občasník sme chceli vydať aj preto, aby ste mali POVZBUDENIE PRE DUŠU, keďže s mnohými z vás 

sa nestretnem v kostole osobne a mnohí sú doma chorí alebo nevládni. 

Chcel by som vám povedať, že nie ste sami, že sa za vás modlím a že na vás myslím. Sú veci medzi nebom 

a zemou, ktoré fungujú. Existuje pomoc Božia, existujú anjeli, existuje modlitba, existuje požehnanie, ktoré 

aj keď nie je viditeľné fyzickými očami, ktoré ale pôsobí v neviditeľnej nadprirodzenej sfére. Vo farnosti sa 

veľmi veľa modlíme za tých, ktorí najviac potrebujú Božie milosrdenstvo, ktorí sú vo veľmi ťažkých situá-

ciách. Modlíme sa mnohokrát cez deň i v noci. Chcem vás veľmi povzbudiť, aby ste sa nikdy nevzdávali. Môj 

veľmi dobrý priateľ, páter Gabriel Amorth z Talianska, často hovorieval: „Vpred! Nedať sa znechutiť nikým 

a ničím, ba ani sebou samým.“ Áno, to vám veľmi prajem i vyprosujem u všemohúceho Boha.  

Chcel by som uviesť niekoľko prostriedkov duchovnej pomoci: 

Vo farnosti robíme online vysielanie, kde môžete nájsť pekný modlitbový program, ktorý vás môže potešiť 

i podržať „nad vodou“ od smútku a depresie. Treba si urobiť registráciu na www.online.faradojc.sk a budú 

vám pridelené prístupové údaje do celého systému. 

V kostoloch si môžete zakúpiť (iba za úhradu nákladov, aby sme mohli kúpiť ďalšie sviece) hromničnú 

sviečku, ktorá je požehnaná a ktorá vám doma môže pomôcť proti živelným pohromám a nešťastiam 

(víchrici, búrke, tornádu...), proti temnote, smútku, depresii, zlobe a nenávisti od iných, na ochranu pred 

vojnou a skazou duší. Môžete si ju prísť vziať do kostolíka. Ak by bolo potrebné, vieme zaslať aj na dobierku. 

Sviečka nepôsobí magicky, ale iba v spojení s modlitbou a dôverou v Boha. Môžem vám však povedať, že už 

sme cez tieto požehnania zakúsili veľmi veľkú pomoc v mnohých domácnostiach. 

Každý deň na stránke www.faradojc.sk i na facebookovej stránke farnosti uverejňujeme zamyslenia o sv. 

Jozefovi. Neskôr plánujeme aj zamyslenia o zvládaní utrpenia a životných krížov, a ešte neskôr o spôsobe, 

ako sa dostať z nerestí, zlých stavov a ako vzývať Ducha Svätého na získanie pokoja a stability v živote. Toto 

si môžete denne vypočuť, a tak získať BALZAM NA DUŠU. 

Dávame vytlačiť obrázky Panny Márie zázračnej medaily a tiež sv. Jozefa, ktoré si môžete vyzdvihnúť 

v kostoloch alebo ich vieme zaslať na dobierku. Obrázky si môžete umiestniť vo svojom príbytku, dať do ok-

na, aby bol váš dom chránený pred skazou, nešťastím a vojnou, ako sa veľmi často modlievali naši starí otco-

via i mamy.  

Zriadili sme pre vás aj farskú charitu, ktorá jedenkrát do mesiaca roznesie rôzne materiály na čítanie 

a duchovné povzbudenie chorým alebo nevládnym, ktorí k nim nemajú prístup. Preto vás prosíme, aby ste 

ich nahlásili v Dojči u p. kostolníkov Holánovcov a v Š. Humenciach u p. Anity Sekáčovej. 

V tomto čísle občasníka vám posielame aj vytlačenú modlitbu, ktorá má veľkú moc a silu práve v týchto 

časoch, a ktorú vám veľmi vrelo odporúčam MODLIŤ SA DENNE, aby sme mali Božiu pomoc. 

S láskou vám všetkým posielam kňazské požehnanie a prajem pozdvihnutie na duši i na tele,  

veľa dôvery v Boha proti akémukoľvek strachu                                                                                          

a veľa duchovnej sily i radosti na prekonávanie všetkých ťažkých vecí,                                                   

ktorými musíme teraz prechádzať.                     + pán farár 

Občasník sv. Jozefa 
Občasník farnosti Dojč a filiálky Šajdíkove Humence 
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„Úcta k sv. Jozefovi je jedna z najvzácnejších milostí,                     

aké Boh môže udeliť duši. Keď si Boh praje pozdvihnúť dušu do 

výšin, zjednotí ju so sv. Jozefom tým, že ju obdarí veľkou láskou 

k tomuto dobrotivému svätcovi.“ (sv. Peter Julián Eymard) 

Úcta k sv. Jozefovi sa v poslednom období veľmi rozšírila. Mno-

ho duší sa utieka k sv. Jozefovi, prosí ho o príhovor a pomoc. 

Mnohí veriaci sa snažia viacej spoznať sv. Jozefa. Zameriavajú 

sa na jeho čnostný život, zamýšľajú sa nad konkrétnymi čnos-

ťami, ktoré žiaria ako perly v živote sv. Jozefa. Mnohí sa sna-

žia všetko získané preniesť do svojho osobného duchovného 

života. Uznávajú sv. Jozefa ako svojho duchovného otca, zveru-

jú sa do jeho otcovskej starostlivosti. Napodobňujú jeho čnosti 

a svätosť. Sv. Jozef tým, ktorí sú mu zasvätení, venuje osobit-

nú pomoc. 

Pred pár dňami sa začal mesiac marec. Je to mesiac osobitne 

zasvätený úcte k sv. Jozefovi. Na povzbudenie vám prinášame 

ďalšie svedectvá o tom, ako sa nám sv. Jozef pripomína, ako 

veľmi pomáha v konkrétnych životných situáciách.  

Popolcovou stredou sa 

začína pôstne obdobie. 

S pôstom sa spájajú 

myšlienky odriekania, 

určité obmedzenia, se-

bazaprenia, ale aj inten-

zívnejšie modlitby či 

pobožnosti krížovej ces-

ty. Je to veľmi milostivý 

čas, ktorý nám dáva 

Pán. Čas, ktorý by sme mali využiť sa spoje-

nie sa s Bohom, na náš duchovný rast. Pôst-

ne obdobie by malo byť pre nás obdobím za-

myslenia sa. Sme pozvaní k tomu, aby sme 

sa pozreli do svojho srdca, popremýšľali nad 

sebou samým, nad svojím životom, nad svo-

jím konaním. Sme pozvaní, aby sme konali 

pokánie. Slovo pokánie zahŕňa obrátenie, 

z gr. prekladu metanoia, čo znamená zmenu 

zmýšľania. Ide o osobnú a úprimnú odpoveď 

človeka na Božie pozvanie do spoločenstva s 

Ním.  

Pôstne obdobie sa nám spája so zriekaním 

sa niečoho, čo máme radi (jedla, sladkostí, 

kávy, alkoholu, cigariet, pozerania televízie, 

vysedávania pri počítači...). To všetko je pro-

spešné a dobré, ale nie je to podstata pôstu. 

Podstatou pôstu je, že samotný Boh prichá-

dza k nám, aby sme mu darovali 40 dní, po-

čas ktorých s Ním budeme spojení. 

Keď sa Pán Ježiš postil 40 dní predtým, ako 

verejne vystúpil, odišiel do samoty púšte, 

kde bol intenzívne spojený s nebeským Ot-

com. Púšť je miestom ticha. Aj my sme po-

zvaní vstúpiť do ticha. Máme uvažovať nad 

tým, čo nás vzďaľuje od Pána. Čo je tým 

hlukom, kvôli ktorému nedokážeme vnímať 

Pánovu prítomnosť a jeho vôľu. Nájdime si 

čas na osobnú modlitbu, na rozhovor 

s Bohom. Ponorme sa do Božej prítomnosti. 

Nevenujme sa vtedy iným aktivitám ani 

myšlienkam. Začínajme deň modlitbou 

a pozvime Pána a Matku Božiu do všetkého, 

čo chceme v daný deň urobiť. Naším hlav-

ným pôstnym predsavzatím by malo byť ob-

medziť to, čo nám berie čas pre Pána. Ak 

budeme spojení s Pánom, načerpáme silu 

a pokoj.  

„Boh nás túži vziať na 40 dní do svojho Srd-

ca, do hlbín svojej lásky a k prežívaniu jeho 

prítomnosti. Našou úlohou je vytvoriť priestor 

ticha, osobnej púšte a mlčania. Naším hlav-

ným predsavzatím má byť vytvorenie takých 

podmienok, aby sme počuli Boží hlas 

a vytvorenie podmienok na Jeho príchod 

k nám. Boh klope stále, ale kľučka je z našej 

strany. On sám, ak nie je pozvaný, neprí-

de.“                        (podľa príhovoru o. Chmielewského) 

Moja skúsenosť so sv. Jozefom 

Úprimne povedané, sv. Jozefa som vnímala len okrajovo. Aj 

keď je náš kostol zasvätený sv. Jozefovi, špeciálnu úctu k ne-

mu som nemala. Ale sv. Jozef si našiel cestu k môjmu srdcu. 

V decembri 2020 som prijala výzvu poľského kňaza, otca Do-

minika Chmielewského, zapojiť sa do modlitbovej iniciatívy 

Nazaretský domček. Vtedy som začala viac reflektovať oso-

bu sv. Jozefa. V marci 2021, v mesiaci zasvätenom sv. Jozefo-

vi, som sa zapojila do ďalšej modlitbovej aktivity s názvom 31 

dní so sv. Jozefom. Týmto moje spoznávanie sv. Jozefa ne-

skončilo, práve naopak. V júni som dostala ponuku zapojiť sa 

do 24 — hodinovej modlitbovej reťaze Modlitbová stráž sv. 

Jozefa. Výzvu som prijala po slovách, že sv. Jozef je veľký 

ochranca detičiek. Dňa 16. marca 2021, v týždni sv. Jozefa, sa 

narodil náš prvý vnúčik Samuelko. Okamžite som pocítila, že 

sv. Jozef bude jeho najlepší ochranca.  

Pretože sv. Jozef je vzývaný ako OPORA RODÍN a PRÍKLAD 

PRACUJÚCICH, každý deň mu odovzdávam mužov, otcov a 

duchovných otcov, aby nás dobre viedli k Bohu. Cítim veľkú 

pomoc a duchovnú prítomnosť sv. Jozefa.  

Keď som si uvedomila, že 8. decembra 2021 končí Rok sv. Jo-

zefa, prenikla ma túžba byť ešte bližšie pri sv. Jozefovi. Pred 

ukončením Roku sv. Jozefa som sa stihla zapojiť do 33 — dňo-

vej modlitbovej iniciatíve ku cti sv. Jozefa. Na záver tejto ini-

ciatívy som sa zasvätila sv. Jozefovi. Veľmi ďakujem Bohu, že 

mám takého úžasného nebeského duchovného vodcu.  

...stalo sa to dva dni pred mojím zapojením sa do modlitbovej 

reťaze — Modlitbová stráž sv. Jozefa. Dňa 22. júna bola veľká 

búrka a padnutý strom zničil sochu Sedembolestnej Panny 

Márie v Šaštíne. Vtedy mi napadla myšlienka: „Aký veľký 

svätec je sv. Jozef, postrach zlých duchov a ako diabol zúri a 

nechce, aby sme sa so sv. Jozefom modlili a boli pod ochranou 

tohto, po Pánovi Ježišovi a Panne Márii, najväčšieho svätca.“ 

Vďaka Ti, Pane! Ave Mária!                                              (Agátka) 

Pôstne obdobie Svätý Jozef v našich rodinách a životoch 



Pán Ježiš a Panna Mária hovoria o sv. Jozefovi krásne. 

Ako hovoríme o ňom my? Premýšľame o ňom, o jeho 

živote, hovoríme o ňom vôbec? Túžime ho viac spoznať? 

Postupne je stále väčšmi odkrývaná svätosť sv. Jozefa. 

Jeho čnosti — čistota, vďačnosť, pokora, poslušnosť, roz-

hodnosť a okamžitá ochota konať Božiu vôľu a priania 

Panny Márie. Navonok pôsobil ticho a skryto. No o to 

viac prežíval bohatý a veľmi intenzívny vnútorný vzťah 

s Bohom. So sv. Jozefom prichádzajú múdrosť, sila, pra-

covitosť, odvaha, vytrvalosť, spravodlivosť, úprimnosť, 

čestnosť. Môžeme sa od neho veľmi veľa naučiť. Bol nám daný a Bohom vyzdvih-

nutý tento vynikajúci svätec, ktorý je patrón, duchovný otec, ochranca a veľmi 

mocný orodovník. My si to ani neuvedomujeme. 

Pri príležitosti Roku sv. Jozefa sme dostali pozvanie budovať si vzťah k sv. Joze-

fovi. Pozvanie k nám prišlo od Pána Ježiša a Panny Márie cez sviatosť kňazstva 

nášho duchovného otca pátra Ivana. Čo to znamená budovať si vzťah k nieko-

mu?! Najprv ho potrebujeme spoznať, potom ho môžeme mať radi. Priznám sa, 

že som vôbec nepoznal sv. Jozefa. Vedel som iba, že je pestúnom Pána Ježiša a 

ženíchom Panny Márie. V tejto mojej duchovnej biede som dostal najväčšiu mi-

losť, začať ho spoznávať. Nielen vďaka jeho prítomnosť v našej rodine, ale cez 

knihu „Život svätého Jozefa podľa zjavení nášho Pána Ježiša Krista Márii Cecí-

lii Baij OSB”. Túto knihu všetkým veľmi odporúčam, keďže to nie je „obyčajná” 

dobrá kniha. Je výnimočná v tom, že pomáha premieňať srdcia. Zároveň nasta-

vuje zrkadlo našej vlastnej duši. Odhaľuje ten najvnútornejší život sv. Jozefa. 

Všemohúci Boh Otec, Stvoriteľ a Pán celého vesmíru, tak veľmi dôveruje sv. 

Jozefovi, že mu zveril tie najväčšie poklady. Svojho jediného najmilšieho Syna, 

aby ho vychovával a bol mu vzorom, pozemským otcom. S dôverou mu zveril 

Preblahoslavenú Pannu Máriu, Nepoškvrnenú, a dal mu ju za manželku. Usta-

novil ho za hlavu Svätej Rodiny. Vôli sv. Jozefa sa podriaďovali Pán Ježiš a 

Panna Mária. O čo viac by sme mu mali začať dôverovať my veľkí a biedni 

hriešnici a prijať ho za svojho duchovného otca. Alebo ešte lepšie, úplne sa mu 

zasvätiť a učiť sa od neho budovať si vzťah s Bohom, s Pánom Ježišom i Pannou 

Máriou. Svätý Jozef je taký veľký svätý a jeho príhovor taký mocný a jeho srdce 

tak veľmi pripravené pomáhať. Otvorme naše srdcia svätému Jozefovi, ochran-

covi Svätej Rodiny, aby bol ochrancom aj našich rodín. Najčistejšie srdce sväté-

ho Jozefa, oroduj za nás!                                                                          (František) 

Bol jún 2021, keď moja ťažko chorá, 86-ročná teta, mamina sestra, ostala ležať. Ponúkla som sa, že jej zavolám 

kňaza, aby sa mohla zmieriť s Bohom. Hneď odmietla so slovami, že ona ešte neumiera. So sestrou sme sa jej 

opýtali, či sa môžeme pri nej pomodliť Korunku k Božiemu milosrdenstvu. S modlitbou súhlasila.  

Bola sobota 12. júna 2021. Stále som sa zaoberala myšlienkou, že teta potrebuje kňaza. Viacerí ma odhovárali, 

že to mám nechať tak, že ona sa musí rozhodnúť sama. Neustále som jej však vyprosovala milosrdenstvo.  

Keď mi v stredu 16. júna zavolala mama, že s tetou je zle, či by som to predsa len neskúsila, nečakala som. Naj-

prv som sa o 15:00 pomodlila Korunku, aby som to zvládla s tetou i s jej dcérou, mojou sesternicou, ktorá je ne-

veriaca, a ktorá veľmi odporovala a bola proti zavolaniu kňaza.  

S manželom sme oslovili kňaza v našej farnosti a v dohodnutý čas sme ho odviezli k tete do vedľajšej dediny. 

Teta zomrela zaopatrená o 10 dní, dňa 26. júna v sobotu, je to deň Panny Márie.  

Bola to práve streda, deň svätého Jozefa, mocného Patróna zomierajúcich, kedy sa teta zmierila s Bohom, a my 

sme veľmi vďační, že sa prihovoril, spolu s Pannou Máriou, aj za túto dušu. Sme vďační sv. Jozefovi, že sme 

mohli dať tete ten najkrajší darček na ceste do večnosti, spásu duše. Náš Pán je vo svojej štedrosti nekonečný.  

Teta sa veľmi túžila dožiť svojich narodenín, ktoré slávila 2. augusta. Presne v ten deň dostala veľkú milosť od 

Pána, pretože pán farár za ňu odslúžil zádušnú svätú omšu. Veľké Pán Boh zaplať!   (rod. Palkovičová) 

Krokom krok 

 

Vždy na Nový rok 

o slepačí krok. 

Jeden krôčik dopredu, 

neobzriem sa dozadu! 

Jeden krôčik zaránky, 

šmolkám v prstoch korunky. 

 

Trúfam si ja priveľmi 

chlapík čulý, verte mi. 

Jedným krokom ku stolu 

a k plnému tanieru. 

Neobzriem sa – načo aj 

krok za krokom ponáhľam. 

 

Už sa chýli k večeru, 

slnko vchodi za horu, 

zvon na veži dozvoní. 

Ešte krôčik k posteli. 

 

Tak to beží krokom krok 

dookola každý rok. 

Sýty a  už ustatý, 

krátim kroky ja i ty. 

 

Zabudol som na čosi? 

...a už noc mi prichodí! 

Svieca ešte nezháraj. 

PANE BOŽE, POMÁHAJ! 

                                                
(E.D.) 



Modlitby matiek 

Modlitby matiek je modlitbová iniciatíva, ktorá vznikla v Anglicku. 

Zakladateľkami sú staré mamy Veronika a jej príbuzná Sandra, 

ktoré sa začala modliť za svoje deti a odovzdávať ich do rúk Pána. 

Postupne sa k nim pridávali ďalšie a ďalšie matky. Iniciatíva sa 

rokmi rozšírila po celom svete. Od r. 1996 ju poznáme aj na Sloven-

sku.  

Spiritualita tohto spoločenstva je založená na ceste úplného odo-

vzdania sa. Podľa príkladu Matky Božej sa učíme odovzdať naše deti 

a svojich drahých do rúk Pána Ježiša. Celé v dôvere, že Pán môže 

všetko.  

Od začiatku tohto kalendárneho roku sa stretávame na Modlitbách 

matiek aj v našej farnosti. Počas modlitieb odovzdáme do košíka 

lístky s napísanými menami našich detí, takto symbolicky ich odo-

vzdáme do rúk Pána Ježiša. Prosíme Ducha Svätého, by viedol naše 

stretnutie, tiež Pannu Máriu, aby nás ochraňovala. Odprosujeme za 

hriechy páchané v našich rodinách a manželstvách. Spoločne sa 

modlíme sv. ruženec. Vyprosujeme požehnanie pre naše deti. Pred-

nášame Pánovi modlitby z brožúrky Modlitby matiek. Cez modlitby 

predkladáme Pánovi rôzne životné situácie, osobitne naše deti a ich 

životy.  

Stretávame sa každý pondelok o 18:00 vo farskom kostole v Dojči. 

Pravidelne prichádza 12 — 15 matiek. V dohľadnej dobe bude vytvo-

rená ďalšia modlitbová skupinka v Š. Humenciach. V prípade záuj-

mu sa môžete obrátiť na p. Vierku Hološkovú. Vítaná je každá ma-

ma. Biologická či adoptívna. Stará mama, krstná či birmovná ma-

ma.  

„Modlitby matiek sú darom všemohúceho Boha matkám týchto čias nato,   

aby mohli prežívať svoje materstvo v novej radosti a nádeji.“ 

(Veronica Wiliams) 

V jednu nedeľu u nás v kostole p. farár vyhlásil, že sa začína modlit-

bové stretnutie matiek. Rozhodla som sa, že pôjdem, veď som matka 

aj stará matka, a mám za čo ďakovať Pánu Bohu. A aj prosiť za seba 

i za všetky deti v našej rodine, ale aj za všetkých členov našej rodi-

ny. Začíname o 18:00 modlitbou Anjel Pána za sprievodu hlasu zvo-

nov. Zasväcujeme naše deti, naše manželstvá i rodiny Panne Márii, 

modlíme sa, spievame a čerpáme duchovnú silu. Povzbudzujeme sa 

Božím slovom. Domov prichádzam duchovne povzbudená, ale aj od-

dýchnutá. Je to hodinka, kedy čerpáme duchovnú silu pre seba, ke-

dy si načierame z Božieho pokoja. Som veľmi vďačná za tieto modlit-

bové stretnutia. Pozývam matky i staré matky, príďte medzi nás.                                                          

(Vierka J.) 

Milé sestry a matky našej farnosti, prihováram sa vám ako matka, 

ktorá už vychovala svoje deti. Odišli z rodiny, založili si vlastné. Aj 

najmladšia Anička študuje, doma je len málokedy. Do rodiny pri-

budlo veľa vnúčat. Ako im môžem v tejto dobe pomôcť, aby nestratili 

správny smer v záplave rôznych informácií? Začala som chodiť na 

modlitbové stretnutie matiek do Dojča, kde môžem nášmu Bohu 

všetky deti a vnúčatá odovzdať. Ďakovať, že nám ich zveril. Prosiť, 

aby sa o nich Pán Ježiš postaral. Modlitbou sv. ruženca sa spájame s 

Pannou Máriou — najlepšou Matkou, a potom mi je na srdci ľahšie. 

Vedomie, že všetky deti a vnúčatá sú v tom najlepšom náručí, mi 

dáva pokoj. Pán Boh mi ich požehnal a ja mu ich dávam späť, aby 

im ukázal cestu...                                                                       (Anitka S.) 

Bez hriechu počatá, Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa 

k tebe utiekame, ale aj za tých, ktorí sa k tebe neutiekajú! 
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Zo života vo farnosti 

Podomová kaplnka 

Panny Márie              

Zázračnej medaily 

Už pár mesiacov putujú 

Podomové kaplnky Panny 

Márie Zázračnej medaily 

v  domácnostiach  našej 

farnosti, v Dojči i v Š. Hu-

menciach. Koordinátorkou v  Š. Humen-

ciach je p.  Dobiašová.  A  práve ona sa 

s nami podelili o svoju skúsenosť. 

Spomínanú kaplnku si odovzdávame po 

týždni. S radosťou privítame Pannu Máriu 

a  po  siedmich  dňoch  ju  s  vďačnosťou 

a rovnakou radosťou odovzdávame, nech 

prináša požehnanie aj ďalšej rodine. 

      Aj ja som priniesla kaplnku s Pannou 

Máriou do domu mojej priateľky Anky. 

Spoločne sme sa pomodlili a položili ka-

plnku na dôstojné miesto. A ako to už bý-

va, potom sme posedeli a pozdieľali svoje 

životné situácie. Asi po pol hodinke besedy 

strčí do dverí hlavu jej dcéra, ktorá s ňou 

býva v jednom dome, a zahlási: „Mami, ty 

nevieš, že ja mám covid?! A ty prijímaš 

návštevy?“ 

     Po troch dňoch si overujem, ako sa v 

dome  majú.  Anka  zdravá  ako  repa 

(primerane veku) a dcéra to zvláda pod 

vedením lekára. Ďalšie telefonáty potvrdi-

li, že je všetko v poriadku, covid vyhnali. 

Našťastie, bola v tom období v dome ok-

rem mňa oveľa vzácnejšia návšteva — 

Panna Mária. Panna Mária, vitaj na Hu-

mencoch!                                                (E.D.) 

Online knižnica 

Online vysielanie z našej farnosti môžete sle-

dovať na www.online.faradojc.sk, kde sa tre-

ba registrovať a vytvoriť si prístupové kon-

to. Nájdete tu množstvo materiálov určených 

pre duchovné povzbudenie či obohatenie. 

Denne sú vysielané ranné modlitby o 6:00, 

Korunka k Božiemu milosrdenstvu o 15:00. 

Tiež modlitba sv. ruženca od 21:00, ktorú sa 

modlí p. farár alebo manželské páry, rodiny. 

Pravidelne je ponúkaná možnosť online účasti 

na sv. omši z našich kostolov. Od 15.02. je 

každý deň k dispozícií nahrávka v rámci 33 

— dňovej prípravy na zasvätenie sa sv. Joze-

fovi. Tiaktež tu nájdete záznamy z príhovorov 

zo sv. omší, modlitby, piesne a veľa užitočné-

ho duchovného materiálu v archíve.    
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