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Drahí bratia a sestry, 
 
po roku sa opäť dostávame k stručnému zhodnoteniu života našej farnosti. 
Prežili sme rok Sedembolestnej Panny Márie. Rok 2013 bol rokom sv. Cyrila 

a Metoda a Rokom viery. 
Pápež František navštívil Svätú zem a carihradského patriarchu, mal veľmi 

dôležité príhovory v Európskom parlamente v Štrasburgu. Vo Vatikáne ho navštívilo 
vyše šesť miliónov ľudí. 

Spoločenský život v roku 2014 ovplyvnilo niekoľko volebných kôl. Zvolili sme 
prezidenta republiky, poslancov európskeho i lehotského parlamentu. Na Štedrý deň 
sme mali pocit, že je tu Veľkonočný pondelok.  

Turbulencie v spoločnosti sa prejavili aj v prírode. Veľmi nebezpečný je pre nás 
konflikt na susednej Ukrajine.  

Šokovala nás neľudská ukrutnosť a surovosť teroristickej organizácie tzv. 
Islamského štátu. Mnohí kresťania boli na viacerých miestach planéty ponižovaní, 
falošne obviňovaní, kruto mučení, nehanebne popravení. Mnohí kresťania v roku 2014 
museli utekať z otčiny. V Sýrii a Iraku boli nútení po dvoch tisícročiach opustiť svoje 
starobylé domovy. 

Uplynulo sto rokov od začiatku prvej svetovej vojny. Ruský prezident Putin 
vládne už 15 rokov. Funkcie sa vzdal predseda parlamentu. Niektorí občania nášho štátu 
dostali cestovanie vlakom zadarmo. Z celospoločenského života sa vráťme k nášmu 
farskému. 

 

Farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Janova Lehota tvoria rímski katolíci, ktorí bývajú na území obce 
Janova Lehota v Banskobystrickom kraji a v mestskej časti mesta Handlová s názvom Nová Lehota 
v Trenčianskom kraji. Spolu je to približne tisíc veriacich. 

Farnosť má dva kostoly: farský – Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Janovej Lehote – a filiálny – sv. 
biskupa Mikuláša v Novej Lehote. Farnosť má ešte kaplnku Sedembolestnej Panny Márie v Janovej Lehote. 

Do majetku farnosti sa zahŕňa aj budova fary v Janovej Lehote. 
 

V roku 2014 v našej farnosti sviatosť krstu prijalo 11 detí. (opäť nikto v Novej 
Lehote). Vlani to bolo 6 detí. Dva páry rodičov majú sviatostné manželstvo, jeden 
civilné. Legitímnych detí bola teda menšina. Sviatosť birmovania bola vyslúžená v roku 
2012. Sviatosť manželstva v našej farnosti v uplynulom roku (ako aj v roku 2013) 
nebola bola slávená. Kresťanským obradom sme sa rozlúčili a na večnosť sme 
odprevadili 11 veriacich v Janovej Lehote. Štyria z nich boli zaopatrení svätými 
sviatosťami. V roku 2013 bolo 7 katolíckych pohrebov. V Novej Lehote v roku 2013 
ako aj rok pretým nebol kresťanský pohreb. Vo vekovej kategórii vysokého veku (62 až 
80 rokov) boli šiesti a vo vekovej kategórii veľmi vysokého veku (nad 80 rokov) boli 
štyria. Vekový priemer dospelých zosnulých bol 79 rokov, pred rokom to bolo 81, 
pretým 72 rokov. 

Na vyučovanie náboženstva v základnej škole je prihlásených 77 detí vo všetkých 
deviatich ročníkoch. Vlani to bolo 86, predtým 77 a v roku 2011 to bolo 65 detí. Sú to 
žiaci z troch farností Janova Lehota, Slaská a Lovčica – Trubín. 

Členov farskej rady je sedem. 
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Vo februári 2012 Štatistický úrad Slovenskej republiky vydal výsledky sčítania ľudu v roku 2011. 
Niektoré štátom zozbierané údaje sa týkajú aj nás. 

V čase sčítania obyvateľstva v roku 2011 mala Janova Lehota 924 obyvateľov s trvalým pobytom. 
Z uvedených 924 obyvateľov sa k Rímskokatolíckej cirkvi prihlásilo 545 obyvateľov našej obce (58,98%).  

 

Z udalostí, ktoré zasiahli život našej farnosti, pripomeniem len niektoré. 
Naša diecéza prežila druhý rok s novým banskobystrickým biskupom Mons. 

Mariánom Chovancom, ktorý nás navštívil v sobotu na sviatok apoštolov sv. Filipa 
a Jakuba 3. mája 2014, keď požehnal opravenú kaplnku a cestu bolestí Sedembolestnej 
Panny Márie.  

Z tejto posviacky máme mimoriadnu radosť, lebo bolo nám umožnené v roku 
Sedembolestnej Panny Márie od prvej májovej soboty konať Fatimské soboty 
v starobylom domčeku našej Matky Márie. Milé boli aj neformálne pútnické opekačky 
v nádhernej prírode pri kaplnke. 

Okrem toho sme sa snažili každý piatok stretnúť na modlitbách k Sedembolestnej 
Panne Márii zvlášť za naše rodiny. Počas celého roka putovala socha našej patrónky 
v rodinách našej farnosti. 

V rámci banskobystrického biskupstva sme sa pridali k účastníkom diecéznej 
púte do Šaštína a tam sme sa zasvätili presvätej Panne. Následne sme stihli za 
nádherného počasia navštíviť aj moravský Velehrad. 

Za obete vojen XX. storočia sme sa modlili pri príležitosti storočnice od začiatku 
1. svetovej vojny a 75. výročia od začiatku 2. svetovej vojny.  

V kontexte celkového spoločenského vývoja sme 29. augusta mali prvýkrát 
verejnú bohoslužbu za mier a vlasť v našom parku. 

Opakovane sme mohli v nádherne vysvietenom cintoríne konať bohoslužby za 
verných zosnulých 1. novembra. 

Už tradíciou sa stali naše farské agapé po dôležitých farských a cirkevných 
udalostiach (Narodenie Pána, hody, verejné slávnostné bohoslužby, púť). 

S pomocou Ministerstva kultúry SR sa mohli pokračovať realizovať nevyhnutné 
opravy na streche kostola sv. Mikuláša v našej filiálke v Novej Lehote. Kostol je, žiaľ, 
pre havarijný stav pre verejnosť zatvorený a maličká komunita veriacich sa stretáva 
v kaplnke sv. Vendelína. 

 

Do života farnosti už roky patrí aj Domov sociálnych služieb Nádej, ktorý zviditeľňuje našu kresťanskú 
nádej v Boha a vo večný život. V roku 2014 otvorili druhú budovu, kde našlo domov deväť klientov. 

 

V závere chcem poďakovať členom ružencového bratstva za modlitby i finančnú 
podporu farnosti. 

Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli v rozvoji našej farnosti, nech to 
odplatí dobrotivý Boh svojou láskou a požehnaním. 

Prajem Vám ešte pokojný silvestrovský večer plný Pánovej radosti a v jeho mene 
nech začne aj rok 2015, ktorý nám on sám daruje. 

Nech naša nebeská patrónka, Sedembolestná Panna Mária, chráni našu vlasť od 
každého zla, oroduje za nás u svojho Syna, aby dedičstvo viery našich otcov, ktoré 
zasiali svätí bratia Cyril a Metod, našlo v nás chápavé a milujúce srdce. 
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