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Èo je to IKONA?

IKONA NARODENIA PÁNA
Ikona všeobecne
Pri vstupe do chrámu byzantského obradu sa veriaci ocitá vo
vyššom, vznešenejšom, šastnejšom a nemennom svete, kde ho
obklopujú nebeské bytosti. Je to aj vïaka tomu, e v chráme sa
nachádza ikonostas oltár, ktorý je zloený z ikon. Neh¾adiac na ich,
pre nezasväteného, deformovaný vzh¾ad, sa im spolu s Evanjeliom,
ostatkami svätého kría a svätých klania a uctieva skoro
sviatostným spôsobom, podobne ako v západnej tradícii si
uctievame Eucharistiu. Pri vchode do chrámu si veriaci uvedomuje,
e ikona k nemu hovorí svojou duchovnou reèou, e ho vyzýva
k nasledovaniu Pána. Preto najprv pristúpi k ikone a potom èo ju
pozdraví trojakým uklonením, sprevádzaným znamením kría,
ikonu pobozká, prípadne sa jej dotkne èelom. Okrem toho pre òou
rozsvieti sviecu, ktorá predstavuje neustálu modlitbu a obe
vlastných schopností. Ikonu môeme definova ako prenosný
náboenský kultový obraz. Nie je to však akýko¾vek náboenský
obraz, ale taký, ktorý zachytáva Boie slovo ako obraz. Kristus,
pretoe je Logos, vtelené slovo, je obrazom, najväèším divom, ktorý
urobil Boh. Boha síce nikto nikdy nevidel, ale vtelený Jeiš je jeho
verným obrazom a on vydal o Bohu svedectvo (1 Jn 1,18). Teda
ikona vychádza z tohto tajomstva Boha, ktoré prenáša do
ma¾ovanej podoby. Keï h¾adíme na ikonu, keï sa ku nej modlíme,
tak sa stretávame so samotným Pánom, ktorý v nej prebýva. Ikona
tak nie je len náboenským obrazom, ale samotnou prítomnosou
Pána. Pavel Evdokimov píše: „Ak nikto nemôe poveda: Jeiš je
Pána!, iba ak prostredníctvom Svätého Ducha (1 Kor 12,3), nik
nemôe vyhotovi obraz Pána, iba prostredníctvom Svätého
Ducha. On je Boský ikonopisec.“ Preto ikony vznikli v cirkevnom
prostredí, na ich zhotovenie je prísny postup a vyadujú sa
duchovné predpoklady od maliara. Ikona sa povauje za zjavené
Boie slovo, ktoré je podobné tomu písanému, ktoré máme
zachytené v Biblii. Ako v Písme svätom je hlavným autorom Duch
Svätý, tak aj pri písaní ikony je hlavným autorom Duch Svätý,
ktorému maliar prepoièiava svoje technické schopnosti,
oslobodzuje sa od všetkého osobného, a preto sa nepodpisuje pod
svoje práce. Z tohto dôvodu ma¾bu ikony nazývame písanie ikony.
Obsah Ikony Narodenia Pána je širší ako názov òom sú v
krátkosti zhrnuté celé dejiny spásy. Jej základom je, e Slovo Jeiš
Kristus, pravý Boh z Boha pravého, zostúpil pre našu spásu z nebies
a stal sa èlovekom, poloeným do jasiel. Ikonografické zobrazenia
Narodenia ich základná schéma je nezmenená dodnes: Diea,
Boia matka, Jozef, anjeli, hviezda, zvieratá, pastieri a králi. Poèas
stároèí boli rôzne interpretácie, rozdiely v detailoch, no všeobecná
schéma ostáva nezmenená. V ikone nachádzame zhrnutie
základných tajomstiev našej viery: vtelenie, smr, vzkriesenie. Pán
sa pre nás narodil z Panny, pretrpel ukriovanie, smrou premohol
smr a ako Boh ukázal vzkriesenie. Všetko stvorenie má na tom
úèas: od anjelských bytostí a po zvieratá, všetko je na svojom
mieste, aby hrali divadelnú hru celého vesmíru. Ikona sa môe na
prvý poh¾ad zda preaená nepodstatnými a naivnými detailmi.
Ale postupne, keï budeme prenika do jej duchovného zmyslu, nás
privedie do hlbín udalosti, ktorú si túobne priali patriarchovia,
ktorú predpovedali proroci a ktorú túili vidie spravodliví. Ikona
Narodenia sústreïuje nieko¾ko tém.
Vrchy
Na ikone vidíme tri vrchy, ktoré sa navzájom pretínajú a tak ideálne
vytvárajú nosnú štruktúru celej scény. V tom nachádzame
symbolické vyjadrenie tajomstva Najsvätejšej Trojice, ktorá sa
priamo zúèastnila na spáse a je pravda, na ktorej sa zakladá naša
viera. Vrch uprostred je mesiášsky vrch, ktorý predstavuje Krista, je
to vrch Sion o ktorom píše Izaiáš: „Vrch Pánovho domu bude pevne
upevnený na temene hôr a vyènieva bude nad pahorky Nebudú zle
robi a nebudú škodi na celom mojom svätom vrchu, lebo zem
bude plná poznania Pána.“ (Iz 22,2; 10,32;11,9) Na inom mieste
sa píše: „Jeho svätý vrch, prekrásne návršie, je celej zemi na rados.
Vrch Sion, tajomný príbytok, je mestom ve¾kého krá¾a“.( 48,3)
Jaskyòa
Uprostred tohto vrchu, ktorý predstavuje Krista sa naširoko otvára
jaskyòa, ktorá preniká do útrob vrchu. Biblia píše, e Jozef a Mária
nenašli miesto v hostinci. (Lk 2,7b) (Všimnime si, e to nie je mašta¾,
ako v západokresanskom vyobrazovaní.) Jaskyòa je zobrazená ako
èierna priepas, pretoe symbolicky predstavuje temnotu, v ktorej
sa doposia¾ nachádza svet a kam prichádza jeho Svetlo (por. Jn 1,
5.9). Môe predstavova aj temnotu hriechu, lebo hriech je v Biblii
predstavený ako temnota (1 Jn 2,10). Jaskyòa prestavuje aj
podsvetie, miesto kam po svojej smrti zostúpil Kristus (zostúpil k
zosnulým, do tzv. predpeklia). Je to v skutoènosti tá istá priepas,
ktorá je zobrazená aj na ikone Vzkriesenia.
Mária, Diea, jasle ako sarkofág
Pod jaskyòou (ale pribline v strede ikony) je znázornená leiaca

Boia Matka, odetá do krá¾ovského purpuru. Prorok Dávid, ktorý
sa skrze òu stal Pánovým predkom, predpovedal v jednom speve,
ktorý sa obracia na Toho, ktorý v nej vykonal zázraèné veci: „po
tvojej pravici stojí krá¾ovná“. Ona je v skutoènosti matkou Krá¾a a
raduje sa z boskej dôvery. Panna sa na ikone pozerá nie na Diea,
ale do nekoneèna, aby uchovávala vo svojom srdci všetko to
nezvyèajné, èo sa v nej stalo (Lk 2,19). Na je tvári sa zraèí aj ¾udská
zádumèivos matky, ktorá by chcela da nieèo viac svojmu Pánovi a
zdá sa, e hovorí: „Keï Sára priviedla diea na svet, dostala ako dar
ve¾ký kus zeme, no ja nemám hniezdo: bola mi poièaná táto
jaskyòa, kde si chcel prebýva, môj malièký, Boh predveèný.“
Medzi Boou matkou a jaskyòou je Diea uloené v jasliach. Sv.
Maxim vyznávaè píše, e vtelený Kristus je bodom, v ktorom sa
zbiehajú všetky priamky vesmíru. Najstaršie ikony preto do stredu
umiestòovali Jeišove jasle. Jasle však majú tvar hrobu a Diea je
zavinuté na spôsob màtveho. Rados prítomnej chvíle je narušená
smutnými predtuchami. Jaskyòa má tvar hrobky, jasle sú hrobom a
plátno, v ktorom je zavinuté diea, je plátnom màtvych. Jeiš sa
narodil, aby zomrel. Tvár Matky, poehnanej medzi všetkými
enami je plná smútku: Syn je zavinutý ako màtvy a poloený do
sarkofágu. Význam je nasledovný: tragický osud Evy bol porodi
pre smr, vdy vidie svoje deti zomiera. Mária rodí syna, ktorý je
urèený na smr. Preto je uloený do hrobu. Plienky sú jednak
znamením, ktoré dal anjel pastierom (por. Lk 2,13), ale tu
symbolizujú plachty, ktoré eny myronosièky, Peter a Ján našli v
prázdnom hrobe (Jn 1,5). Keï ikonopisci ma¾ujú vzkriesenie,
rovnako zobrazujú zvinuté plátno, ale bez Kristovho tela. V tom
spoèíva nadèasovos ikony. Je tu spoluprítomné všetko: narodenie
je súèasou smrti. Veï Adam a Kristus sú vlastne súèasníci, nie v
historickom zmysle, ale v zmysle metafyzickom náboenskom:
predstavujú nepretritú skúsenos ¾udstva, ktorou je hriech a
vykúpenie. Jaskyòa narodenia je tmavým miestom, lebo Svetlo,
ktoré sa zjavilo bude odmietnuté. Mária Matka (theotokos), ktorá
leí pri òom na poduške, je prvou, ktorá súhlasí, e bude obetou
spolu s ním. Mono tu aplikova úryvok veèierne vigílie Narodenia z
liturgie sv. Bazila Ve¾kého: „A my, èo ti prinesieme, ó Kriste? Kadé
stvorenie, ktoré ije, ti vzdáva vïaky: Anjeli ti dávajú spev, nebo
hviezdu, zem jaskyòu, púš jasle. My panenskú matku.“ Máriu,
ktorá sa obetovala Bohu prostredníctvom vtelenia predobrazoval
u Jakubov rebrík (por. Gn 2,28), ktorý je protikladom Babylonskej
vee tragického úsilia ¾udí, ktorí si sami chceli prinies spásu. Na
tomto mieste je moné pochopi symbolickú úlohu, ktorú prijala
jaskyòa na tejto ikone: predstavuje podsvetie, ktoré sa otvára ako
hrdlo príšery. Diea je tam vloené ako návnada a bolo prehltnuté
ako Jonáš ve¾rybou. Zostúpilo do brucha podsvetia, prebývalo
medzi màtvymi nie preto, eby bolo porazené, ale aby znovu našlo
zablúdenú ovcu, stratenú drachmu: ¾udský rod. Na druhej strane,
smútok v ikone nesmie nikdy zvíazi. Ak je tam boles, musíme
vidie jej úèel a výsledok: celá kompozícia ukazuje vrátený rajský
pokoj, ktorý je cie¾om vtelenia. Sarkofág, v ktorom je umiestnené
diea sú aj jas¾ami. Veï ved¾a nich stoja vôl a osol. Jasle sú krásnym
obrazom, ktorý Lukáš vo svojom evanjeliu podèiarkuje trikrát (por.
Lk 2,7.12.16). Predstavujú Kristovo poníenie. On sa poniuje na
úroveò, na ktorej ho èlovek môe nájs, lebo tam sa èlovek urèite
vráti je to skúsenos hriechu. Jeiš sa zbavuje všetkého, èo je boské
(por. Flp 2,5) a prichádza do jaslí do miesta hriechu a ¾udskej biedy.
Hriech je smr, a tak sú jasle vdy aj sarkofágom. Boh teda
zostupuje, aby sa postavil tam, kde sa èlovek vracia a tam ho môe
nájs. Vo vnútri jaskyne sú býk a osol. Obe tieto zvieratá vyjadrujú
istú symboliku: obe predstavujú pohanov. Býk predstavuje
modlosluobný kult a osol zmyselnos. Okrem toho tieto zvieratá
vyjadrujú hroznú výèitku pre Izrael, ako hovorí Izaiáš (1,3): „Vôl si
pozná gazdu a osol jasle svojho pána; Izrael nepozná, môj ¾ud
nepochopí.“
Jozef
V ¾avej èasti ikony vidíme dvoch ¾udí a medzi nimi stromèek. Jozef
sedí v zamyslenom postoji. Zosobòuje ¾udskú drámu: èlovek pred
tajomstvom. Jozef sedí stranou s pochybnosami na mysli, ktoré mu
nahovára zrejme diabol, prezleèený za pastiera, ktorý prichádza v
ovèom rúchu. Tento detail je èerpaný pravdepodobne z nejakého
apokryfu. Jedná sa o pochybnosti a pokušenie všetkých vekov.
Pastier driaci sa palice, ktorý stojí pred Jozefom, stelesòuje jeho
pochybnos. Predstavuje tých, ktorí poèúvali Boie slovo, ale
svetské starosti, racionalizmus, nerozumné bádania, rodokmene,
otázky a zápasy oh¾adom Zákona ho urobili neplodným. Pastier je
symbolom pohanstva a neplodného racionalizmu, usudzujú P.
Evdokimov, L. Uspenský a sv. Gregor Nysský. Tento pastier, pevne
opretý o svoju palicu, hovorí úctyhodnému patriarchovi: „Tak ako z
tejto palice nemôu vyrás vetvy, tak starec ako ty nemôe plodi a z
druhej strany panna nemôe porodi“ a to spôsobilo v jeho srdci
búrku opaèných myšlienok. Jozef si kladie otázky pred
tajomstvom: ovinuli ho temnoty noci. Iní v tomto pastierovi vidia
nie pokušite¾a, ale naopak proroka Izaiáša, ktorý Jozefa pouèuje,

ako sa jeho proroctvo o panenskom materstve uskutoènilo.Medzi
Jozefom a pastierom je stromèek: „Ratoles vypuèí z pòa Jesseho. Z
jeho koreòov výhonok vykvitne A spoèinie na òom Duch Pánov,
atï.“ (por. Iz 11, 1 11). Tento stromèek je pod¾a výkladu sv. Cyrila
Jeruzalemského (katechéza XII) odpoveïou na slová pokušite¾a
pastiera, i na Jozefove pochybnosti, e Boh nie je otrokom zákonov a
on môe da vyklíèi aj suchej palici, aby priniesla plody, podobne
ako dal vykvitnú palici Árona. Znamená to, e jemu niè nie je
nemoné (Lk 1,37). Koreò stromu Jesseho teda symbolizuje
naplnenie prís¾ubov, ktorá dostal Abrahám a jeho potomstvo (por. aj
Lk 1,55; 72 73, a i).
Dve eny
Na pravej dolnej strane ikony nachádzame dve eny, ktoré
pripravujú kúpe¾ pre Diea. Aj tu je inšpirácia z apokryfov
(Protoevanjelium Jakuba); v Arménskom evanjeliu mladosti Pána
(hlava 8) majú tieto eny pôrodné babice mená. Jedna z nich,
Zelomi, uverila, kým druhá Salome nie, a preto jej vyschla ruka a
uzdravila sa vtedy, a keï sa dotkla plienok. Kto by v nich nevidel
obraz dvoch egyptských ien, Šifry a Púy, ktoré v dobe Mojišovej
(por. Ex 1, 15 21) proti príkazu faraóna nechávali naive
novonarodených idovských chlapcov? Gesto umývania Jeiša
zdôrazòuje èisto ¾udskú èinnos a skrze òu skutoènú, nie iba
zdanlivú ¾udskú prirodzenos Krista. Je to predobraz krstu: smrti a
zostúpenia do podsvetia.
Anjeli a pastieri
Anjeli oslavujú Bohoèloveka, Toho, komu bola daná všetka moc na
nebi i na zemi. Tieto typicky nebeské bytosti sa zúèastòujú na
ve¾kom tajomstve a spievajú: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi
pokoj ¾udom dobrej vôle.“ (Lk 2,4) Pri jaskyni sú (dvaja) pastieri,
ktorí poèúvajú oznam anjela. Tak ako Adam v raji, aj pastieri sa
pre¾akli, keï zaèuli boský hlas, no Pánov anjel ich upokojil a
hovoril: „Nebojte sa. Zvestujem vám ve¾kú rados, ktorá bude
patri všetkým ¾udom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil
Spasite¾ Kristus Pán.“ Predstavujú vyvolený ¾ud, ktorý si vyh¾adal
sám Boh, ktorý teraz zostupuje ako Dobrý Pastier, aby zhromadil
svoje stádo, ktorému oddávna mnoho ráz hovoril rozlièným
spôsobom (por. Hebr. 1,1). Pri nohách pastierov sú ovce, ktoré
majú natiahnuté krky ku jaskyni: vyjadrujú údiv stvorenia nad
narodením Pána. Celé stvorenie je uasnuté pred takým zázrakom.
Nikto nie je schopný pokraèova vo svojej èinnosti, taký je údiv a
strach vesmíru, ktorý Ho spoznáva a ostáva vo vytrení pred
ve¾kým milosrdenstvom.
Mudrci (Králi) a hviezda
Neodmyslite¾nou súèasou ikony je aj hviezda nad jaskyòou, ktorá
priviedla troch mudrcov z Perzie do Betlehema (por. Mt 2, 1 10).
Cirkevní otcovia museli odpoveda na mnohé deterministické
predstavy staroveku, a o tomto probléme písali ve¾ké traktáty.
Vysvet¾ovali, e ako sa kadý èlovek narodí pod nejakou hviezdou,
pod jednou z to¾kých, ktoré tvoria nebeskú klenbu stálych hviezd,
tak sa dejiny a ivot èloveka hýbu pod vplyvom súhvezdí. Keï sa
narodil Kristus, musela sa pohnú hviezda, lebo On urèil smer jej
pohybu. Tak sa pod¾a Ignáca Antiochijského znièila kadá
astrológia, èie neúprosná vláda osudu, keï v Bohoèloveku uznala
Pána kozmických síl. V hornej èasti vidíme troch krá¾ov, ktorí
stúpajú hore. Izaiáš (60,1 4) prorokuje: „Vstaò, zasvie, veï prišlo
tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou! Lebo, h¾a tma
pokrýva zem a temnota národy, ale nad tebou sa zaskvel Pán a jeho
sláva sa zjavila nad tebou. Národy prichádzajú k tvojmu svetlu a
králi k iare, èo vzišla, ...tvoji synovia prídu zïaleka.“ Králi sú
obrazom ¾udí mimo Starú zmluvu, ktorí hoci nepatrili k Izraelu, boli
milí Pánovi, boli pozvaní, aby zasadli za jeho stôl. Aj uèeníci Jeiša
mali problém, aby pochopili, e Boie za¾úbenia platia nielen pre
Izrael, ale pre všetkých ¾udí. Teda Boh aj pohanom daroval pokánie,
aby mali ivot (por. Sk 11, 1 18). Mudrci sú symbolom ¾udstva,
ktoré h¾adá stratený raj, symbolom výstupu mysle k Bohu.
Stúpajúci mudrci sú obrazom ¾udského úsilia, ktoré sa snaí
preniknú tajomstvá Boha. Sklonený anjel nehovorí iba pastierom,
ale aj im, e prichádza hodina, keï Boh zostupuje z neba, a kadý ho
môe vidie, kto je èistého srdca (por. Mt 5,8). Králi sú aj
predobrazom ien, ktoré prinášali voòavé oleje k hrobu Jeiša (Lk
24, 1 12), pretoe ako oni sa stali „boskými ohlasovate¾mi, ktorí sa
vrátili do Babylonu, naplnili proroctvo, ohlasujúc všetkým Krista.
Boli to oni, ktorí pochopili, e On je Pán, hoci prijal podobu
sluobníka, ponáh¾ali sa ucti si ho trojnásobným darom, ako
hymnom serafínov, ktorý ho tri razy nazýva Svätý.“
Kristus sa vtelil v tichu a pri jeho narodení boli k nemu privedení len
jednoduchí ¾udia a cudzinci. S úasom pred tajomstvom
Bohoèloveèenstva zobrazeného na ikone Narodenia, vnímajme
hlas, ktorý nás volá: Venite adoremus Domini poïte, pokloòme sa
Pánovi!
(pg)

Dokument: Slová z 31.12.2006
Zaènem trochu poeticky. Detstvo dnešných detí je spojené s technikou. Od
hraèiek poènúc, cez poèítaèové hry, televízory a konzoly, DVD,
MP3prehrávaèe a internetom konèiac. Detstvo nás dospelých bolo spojené
viac s jednoduchými vecami, s prírodou. Spomínam si na hru pri rieke, kde
sme si púšali lodièky. Boli to hotové preteky. asli sme nad piruetami, ktoré
lodièky vedeli vytvori. Skúšali sme aj experimenty. Zaai lodièky
kameòmi, èo konèilo stroskotaním lode. Bola to detská hra, ktorá v sebe
skrýva aj ponauèenie.
ÈAS je ako mohutná rieka. Nevieme, kde má svoj zaèiatok. Vieme však,
kedy sme sa zapojili do jeho prúdu. Bol to deò a hodina nášho narodenia.
Hoci je ÈAS nesmierne dravý, mocný a rúti sa do mora veènosti, zatia¾ sa k
nám správa milosrdne. Rok èo rok nám dovolí, aby sme odboèili do svojej
zátoky, aby sme šli vlastnou cestou. Stalo sa to to¾kokrát, ko¾ko poèítame
svojich rokov. Plavíme sa raz pomaly, raz rýchlejšie. Mono niektorých
udivujeme svojimi piruetami, hlúposami, alebo aj zaaovaním vlastnej
lodièky. Prikladáme na òu svoje skutky, záitky, skúsenosti. Dobré i zlé. A
raz dosiahneme kritickú záa a prúd ÈASU nás strhne so sebou a nevydá zo
svojej moci. Všetci, èo nás poznali, budú len bezmocne stá a prizera sa ako
sme sa im stratili spred oèú vstupujúc do veènosti.
Nemecké príslovie hovorí: Nikto nie je taký starý, aby nechcel i ešte rok,
nikto nie je taký mladý, aby nemohol umrie ešte dnes. Nik z nás nie ja taký
starý, aby netúil prejs ešte jeden okruh po vlastnej trase. Nik si však nie je
istý, e sa to uskutoèní.Jedno však neprehliadnime. Neklaïme do svojej
lodièky zbytoènú záa. Nenapåòajme svoj ivot skutkami, ktoré sa nepáèia
Bohu.
Ako sme preili konèiaci sa rok 2006? Pán ivota povolal k sebe dvanástich
našich drahých, spomeòme si na nich: Ondrej Škoda, Anna Javorková,
Katarína Babošová, Mária Kubínová, František Mala, Ondrej Hatala,
Anton iara, Peter Roštek, Vladimír Koma, Mária iarová, Mária Rybecká,
Beòadik Gerec. Odpoèinutie veèné daj im, Pane!
Boími demi sa stalo 11 narodených detí: Matúš Kulich, Samuel Bruk,
Viktória Pukajová, Sebastián Sleziak, Tobiáš Sidor, Mathias Povaský,
Róbert Olos, Kristína Kútniková, Rebeka Pompášová, Rebeka Danèová,
Michaela Krakovská.
K prvému sv. prijímaniu pristúpilo 17 detí, terajší štvrtáci.
Na spoloènú cestu ivotom sa vybrali 4 manelské páry: Peter Zátroch a
Gabriela Kostilniková, Radoslav Danèo a Miroslava Pukajová, Peter
Èimár a Jana Kostilniková, Tomáš ihlavník a Adriana Ondrušová.

FINANÈNÉ PRÍJMY FARNOSTI V ROKU 2006:
zvonèek, zbierky na kostol, dary
515 980,špeciálne zbierky (na charitu, masmédiá,
DKÚ, seminár, povodne, Halier sv. Petra,
B. hrob, podporný fond...):
42 400,Obecný úrad Švošov, urbár
120 000,Úrad práce, úroky, poistka
4 000,SPOLU príjmy:
682 230,- Sk
a ïalší darcovia, ktorí pomohli nie finanène, ale modlitbou,
materiálne alebo prácou. Všetkým srdeèná vïaka!!
VÝDAVKY A INVESTÍCIE 2006:
Odoslané zbierky
Predplatné novín, pošt. a bank. poplatky
Opravy mozaika, ma¾ovanie, ap.
elektrika, voda, poistka, telefón
bohosluobné výdavky
(hostie, víno, sviece, kvety,...)
SPOLU výdavky
ZOSTATOK:

42 400,58 850,205 000,329 750,22 580,658 760,28 810,-

Som rád, e ivot viery vo farnosti je vidite¾ný. Kie by aj nový rok
2007 bol krajším rokom, rokom, v ktorom budeme blišie
navzájom k sebe, ale predovšetkým k Bohu. Budúci rok bude u
100 rokov, èo postavili americkí slováci krí pri starej stanici, 60
rokov od regulaèného plánu výstavby obce, 55 rokov od
dokonèenia výstavby Kultúrneho domu. V kostole by sme mono
mohli urobi vitráe po pravej strane (slovenské martirológium
slovenskí svätci), na fare snáï postavi komín a krb.
Chcem sa poïakova za pracú a spoluprácu všetkým, najmä
dobrovo¾níkom vo farnosti: pánovi kaplánovi, hospodárskej a
pastoraènej rade (skonèilo im funkèné obdobie, v januári budú
nové vo¾by), ekonómke a kostolníèke Danke, i pomocnej
kostolníèke Hanke, lektorom, almistom, mimoriadnym
vysluhovate¾om sv. prijímania, miništrantom, všetkým, ktorí
upratujú kostol, spevokolom, dirigentkám, organistovi,
hudobníkom, Obecnému úradu, pánu starostovi, urbáru a
všetkým podielnikom v òom, ale aj všetkým nemenovaným
dobrodincom.
Ak som v tomto roku nenaplnil Vaše oèakávania, prípadne sa
Peter Olekšák
previnil, prosím o odpustenie.

Vo¾by vo farnosti Švošov 2007
6. januára 2007 boli vo farnsoti Švošov
vyhlásené vo¾by do Hospodárskej rady
farnosti a do Pastoraènej rady farnosti na
obdobie piatich rokov, do 31. decembra 2011.
Vydaných bolo 313 hlasovacích lístkov,
odovzdaných bolo 163 hlasovacích lístkov.
Èlenmi HOSPODÁRSKEJ RADY sa stali:
1.Ing. ¼ubomír SIDOR (98 hlasov)
2.Ing. František POMPÁŠ (83 hlasov)
3. Daniela BRAINOVÁ (72 hlasov)
4.Július BRAINA (25)- menovaný farárom
Èlenmi PASTORAÈNEJ RADY sa stali:
1. Mgr. Vierka JAVORKOVÁ (91 hlasov)
2. Ing. ¼udmila POMPÁŠOVÁ (55 hlasov)
3. Jana ŠIROÒOVÁ (46 hlasov)
4. VladimíraPOVASKÁ - menovanáfarárom
5. Ing. Milan ŠIROÒ - menovaný farárom

.Zo stanov Hospodárskej rady farnsoti:
1. Jej rozhodnutia nemajú pre farára povahu
povinnosti, ale iba poradenstva, pokia¾ nie je
ustanovené nieèo iné vo všeobecnom alebo
partikulárnom práve.
2. Riadne zasadania hospodárskej rady sa konajú
dva razy do roka. Zasadania je povinný zvola farár,
ktorý stanovuje aj program zasadania.
3. Z kadého zasadania hospodárskej rady má by
vyhotovená zápisnica, ktorú podpisuje farár a
tajomník.
4. Zasadania hospodárskej rady celej farnosti sa
koná pod¾a potreby. Zasadania zvoláva farár, ktorý
stanovuje aj program zasadania.
5.Ekonómom, ktorý zastupuje farnos je farár (kán.
532 KKP). Úlohou hospodárskej rady je pomáha
farárovi v hospodárskych záleitostiach. Vdy úzko
spolupracuje v hospodárskej oblasti so svojim
farárom a pomáha mu pri organizovaní
hospodárskych záleitosti.
6. Tajomník hospodárskej rady (resp. tajomníci) sa

zúèastòuje na odovzdávaní a preberaní farnosti.
7. Hospodárska rada pri úmrtí farára alebo v èase
vakantnej farnosti, zodpovedá za cirkevný majetok
v cirkevnej obci, avšak nikdy nerozhoduje o
majetku sama, ale vdy so súhlasom dekana.
8. Farár je povinný vypoèu si stanovisko
hospodárskej rady cirkevnej obce v týchto
prípadoch: pri prestavbe interiéru alebo exteriéru
kostola, pri stavbe novej fary, ako aj pri prestavbe
fary, pri scudzení alebo prenájme nehnute¾nosti
patriacej cirkevnej obci, pri iných mimoriadnych
majetkových a finanèných manipuláciách, kde
hodnota presahuje 50 tisíc slovenských korún.

Úlohou Pastoraènej rady farnsoti je
spolupracova pri pastoraèných aktivitách,
študova pastoraèné problémy farnosti a
podáva farárovi návrhy na ich riešenie,
poukazova na to, ktoré pastoraèné aktivity si
Peter Olekšák
vyadujú prioritu.

