FARSKÁ KRONIKA
Varín

Počiatok varínskej farnosti
Podľa „ Schematizmus diocesis nitriensis “ varínska
fara bola založená okolo roku 1200. Je jedna z najstarších vôbec. Pôvodný kostol bol drevený, (kaplnka
zasvätená svätému krížu) nepriamo sa uvádza jeho
vznik v r.1180.Patrila do Nitrianskeho biskupstva,ktoré
je najstaršie v strednej Európe.Bula pápeža Jána VIII.
„Industriae tuae“ uvádza Nitrianske biskupstvo v roku
880. Nový majiteľ Starého hradu Varín, Bohumír, mal
záujem nahradiť drevený kostolík, stojaci na sútoku
rieky Varínky a Váhu, postaveným z kameňa. Výstavba
prvej časti kostola orientovaného na východ začala
štvorcovým pôdorysom románskeho typu s pristavenou
vežou. Tento bol v r. 1223 zasvätený P. Márii. Naši
predkovia sa potešili, veď mať vlastný chrám, bolo vecou
cti a hrdosti.
V rokoch 1332 - 1337 sa pohybovali na našom území
vyberači milodarov od pápeža. Tieto boli určené pre Svätú zem.Veľkosť milodaru mala zodpovedať veľkosti fary
a jej dôchodkov. Záznamy vyberačov sa našli vo vatikánskom archíve. V týchto záznamoch je poznačené, že
vyberači navštívili aj farnosť Varín, poznačené ako
Varna.

V tom čase tu bol farár menom Šebastián a na zbierku
zložil 17 grošov. Farári iných osád zložili : Rajec- 8
grošov, Žilina 23grošov, Radoľa - 6 grošov, Slopná - 5
grošov, Visolaje-10 grošov, Hričov - 6 grošov, Bytča12 grošov, Udiča - 6 grošov,Teplička 7 grošov, Považská
Bystrica - 17 grošov - práve toľko ako Varín. Z uvedeného vyplýva , že Varín bol veľkosťou a bohatstvom
na úrovni Považskej Bystrice.
Vidíme , že prvý evidentný varínsky farár bol farár
Šebastián ( 1332 - 1368 ) .
Ten istý sa spomína aj v inej listine z roku 1369.
Ďalší katolícky kňaz v našej farnosti bol Peter (1430).
Medzi najstaršie predmety patrí krstiteľnica. Spodná
časť je z 13.storočia a kamenný nástavec je z
r . 1580 s vyrytým kolopisom v latinčine.
V nápise stojí: „Nik, kto
nie je pokrstený Duchom
Svätým, nemôže vojsť do
Kráľovstva Božieho .“
V r.1431 Varín zničili a vypálili husiti a ich hlavným
stanom bol farský kostol. Potom prišla Lutherova reformácia, ku ktorej sa pridali najmä zeme páni a s nimi

aj pospolitý ľud. Keď rodina Pongráczovcov prešla na
stranu reformácie, aj poddaní museli prijať náboženstvo
zemepána. Týmto sa rozhodlo o voľnom pôsobení nového
učenia v celej varínskej farnosti.
V období roku 1550 nastúpil do našej farnosti katolícky
kňaz Ján Veselý (1550-1568), ktorého stúpenci Luthera
prenasledovali a farnosť musel opustiť. Prvé, čo urobili
bolo, že odobrali katolíkom kostol.
V r.1568, keď nastúpil do varínskej školy rektor Mojžiš
Bánovský, syn organistu a skladateľa evanjelických
náboženských piesní, škola bola evanjelická a pôsobili tu
evanjelický kazatelia.
Vo Varíne pôsobili evanjelickí kňazi:
Droblinus Lányi (1568 - 1576)
Ján Táborský
(1576 - 1588)
Jaroslav Urbanovič (1588 - 1598)
Ján Hýroš
(1598 - 1617)
Samuel Táborský (1617 – 1640)
Za jeho pôsobenia bol prestavaný varínsky kostol.
Jakub Urbanovič (1640 - 1655),
Matej Šuhajda
(1655 - 1673).
Rodina Pongráczová mala svoju kaštielnu kaplnku
v Nededzi už koncom šestnásteho storočia a bola zasvätená sv. Anne. Okrem hlavného oltára mala aj dva bočné.

Z rodiny Pongráczovej, najstarší Daniel Pongrácz
sídliaci v Nededzkom kaštieli, zostal verný katolíckej
cirkvi. Požiadal Jezuitu z Kláštora pod Znievom,
aby mal misie vo Varíne a jemu patriacim filiálkam.
Ostatná rodina bola protestantská a mala kostol vo
Varíne. Pozvaný kňaz slúžil omše v Nededzkej kaštielnej kaplnke. Od rekatolizácie do polovice 18. Storočia tu mával sv. omše varínsky farár a v rokoch
1759-1784 tu trvale pôsobili žilinskí františkáni.
.V r. 1600 bola postavená kaplnka na námestí, ktorá bola zasvätená Sedembolestnej Panne Márii , na znak
vďaky ukončenia cholery vo Varíne a okolí.
Zvony sa evidujú v inventárnom zápise už v r. 1611.
Na žilinskom kontuberniálnom zhromaždení 19.1.1627
sa prerokovávala prestavba varínskeho kostola. Tu sa
rozhodlo, že sa vydajú odporúčajúce listiny varínskej farnosti na zbierku milodarov na prestavbu kostola.
Po r. 1630 nastáva druhá etapa výstavby kostola, jeho
predĺženie. Patronát nad stavbou prevzali rody Pongráczovcov a Wesseléniovcov. Stavalo sa za účinnej pomoci
obyvateľov Varína a blízkeho okolia.
Je chybný názor, že 2. etapu výstavby realizovali stúpenci reformácie, veď obidva šľachtické rody, hlavní
aktéri stavby, boli proti reformácii a výstavba pavlačí
v novej časti kostola, bola len pokračovaním už pred-

chádzajúcej z 13. storočia. Pri prestavbe kostola bol
vybudovaný aj organ.
Až v r. 1673 okolo sviatku Narodenia Panny Márie,
dostali katolíci kostol späť a aj katolíckeho kňaza.
V tom období sa spomína ako varínsky farár kňaz
Juraj Jaslóci (1673 - 1676), ktorý najprv pôsobil
v ostrihomskom biskupstve ( Krakovany), 1674 bol vo
Varíne napadnutý a zranený nekatolíkmi,akože to boli
zbojníci.
Ďalším farárom bol Jakub Ale. Jaslóci (1676 -1680)
tiež bol prenasledovaný počas tökölyovského povstania. Odišiel do Bratislavy, kde sa neskôr stal kanonikom
a získal hodnosť titulárneho opáta. V Bratislave aj
zomrel.
Po Jaslócim bol farárom vo Varíne Ján Veselej (1680 1686 ). Narodil sa r.1631.V r. 1650 bol žiakom Jezuitského gymnázia v Bratislave .Z Varína odišiel do Nitry, kde získal hodnosť kanonika zomrel 13. 8. 1709,
ako 78 ročný.
Po ňom bol varínskym farárom Michal Smutko (1686 1712).
Narodil sa v Chynoranoch 1657, študoval na univerzite v Trnave 1677, teológiu študoval vo Viedni.
Po návrate z Viedne sa stal farárom vo Varíne.
Bol to moderný typ farára. K vtedajšej varínskej far-

nosti patrili obce: Nezbudská Lúčka, Gbeľany, Krasňany, Nededza , do r. 1731 Terchová, do r. 1788 Belá
a Lysica, do r. 1789 Dolná Tižina a Strečno, do polovice 18.storočia Horný a Dolný Vadičov i Radôstka.
Takto to je vidieť z matričných záznamov starej varínskej matriky. Bol to farár Smutko, ktorý začal písať
varínske matriky.
Najväčšou atrakciou sú krsty rodiny Jánošíkovskej.
Rodičia - Martin Jánošík a Anna Cesneková zrodili
tieto deti: 1687 dcéra Barbora, 25. januára 1688 bol vo
varínskom kostole pokrstený Juro Jánošík - slovenský
zbojník, 1689 Jano Jánošík, 1692 Martin Jánošík,
1697 Adam Jánošík. Juro sa dal na zboj v rokoch
1709 - 1710.
Farár Smutko, ako kanonik získal hodnosť opát
V rokoch. 1719-1720 bol rektorom Nitrianskeho semi nára. Zomrel v Nitre 27. apríla 1727.
V rokoch 1706-1707 vo Varíne pôsobil Ján Scholastikus,
ako evanjelický kňaz.
V tomto období boli dve fary katolícka a evanjelická.
Rekatolizácia Považia sa urýchlila otvorením trenčianského noviciátu, ktorý bol viackrát zatvorený. Na tejto
škole študovali aj študenti z Varína.V poslednom zápise
ako „Slavus“ z r. 1734 je evidovaný Ondrej Veličáni
pochádzajúci z Varína, narodený v r.1706.

Baroková kazateľnica zo začiatku 1 8. storočia mala
striešku, na ktorej bol vyobrazený Kristus Pán, ako
pastier nesúci na pleciach ovečku a na spodnej časti
bola holubica, ktorá znázorňovala Ducha Svätého.
Ďalší farár bol Gašpar Kostka (1712 - 1726) pochádzal
z Pružiny. Z Varína odišiel na dôchodok do Nitry.
Po Kostkovi bol farárom Imrich Vítnický (1726-1741)
ktorý prišiel z predmierskej fary. Vo Varíne aj zomrel.
Rast obyvateľov vo varínskej farnosti si vynútil organizačné zmeny.
V r.1731 dostavali katolícky kostol v Terchovej zasvätený sv. Martinovi. Ku riadenej fare pričlenili filiálky:
Horná Tižina, Biely Potok a Štefanová.
V r. 1788 bol postavený kostol v Belej, zasvätený svätej
Magdaléne, s filiálkou Lysica.
Ďalší kostol bol v Lutišiach zasvätený sv. Anne,
s filiálkou Harvelka, v Dolnej Tižine zasvätený sv.
Michalovi Archanjelovi s filiálkou Stráža.V Hornom
Vadičove bol kostol zasv. Sv. Mikulášovi s filiálkami
Kotrčiná Lúčka, Lopušné Pažite a Vadičov. V Strečne
bol kostol zasv. Sv. Žofii rímskej. Po výstavbe
uvedených kostolov vo varínskej farnosti zostali

filiálky: Krasňany, Gbeľany, Nededza a Nezbudská
Lúčka.
Po farárovi Vítnickom nastúpil farár Jozef Barankovič
(1741 – 1752 ) bol kaplánom v Kysuckom Novom
Meste, farárom v Starej Bystrici a odtiaľ prišiel do
Varína.
V kostole mimo hlavného oltára boli zhotovené ďalšie
bočné oltáre, zasvätené sv. Jánovi Nepomúckemu, sv.
Jozefovi, sv. Anne.
Po ňom sa stal farárom Jozef Fedor ( 1752 - 1768).
Narodil sa v zemianskej rodine 25.3.1705 v Šaštíne.
Bol farárom v Lednici 1735, v Dolnej Súči 1743,
v Skale
1749 a v máji 1752 prišiel do Varína.V roku 1768 sa
zriekol fary a odišiel bývať do Žiliny.
Od roku 1753 takmer pravidelne začali pôsobiť aj
kapláni: Bazíl Očovský
(1753-1755)
Celsus Málik
(1755-1755)
Martin Zemánek (1755-1756)
Vavrinec Dubický (1760-1761)
Florián Kuzlík
(1761-1763)
Anton Machovič (1763-1765)
Theodor Škutecký (1765-1768)
Celsus Kitler
(1770-1771)
Štefan Ballo
(1771-

V r.1760 kaplnku zasvätenú sv.Floriánovi na námestí
dal postaviť Gašpar Pongrácz.Na jej udržiavanie zaviazal seba a svojich potomkov,čo oznámil listom bývalému
generálnemu vikárovi Jánovi Terlandymu. Rodina Pongráczová mala svoju kaplnku v kaštieli v Krasňanoch
už na začiatku 18. storočia, zasvätenú Božiemu Telu.
Na bohoslužby chodievali prevažne do farského kostola
vo Varíne a sedávali na vyhradenom mieste po pravej
strane oltára.
Ďalší farár bol Ján Huljak ( 1768 - 1781) Narodil
sa 8. apríla 1736 v Rajci, rodičom Andrej a Judita.
V roku 1754 bol prijatý do Nitrianskeho seminára,
po vysviacke sa stal kaplánom v katedrále. V rokoch
1762 - 1768 bol farárom v Skale. Odtiaľ odišiel do
Varína. Zomrel v roku 1781.
V r. 1768 bol ordinovaný varínsky rodák
Jozef Andrej (Ondrej) Meszároš nar.23.10.
1741 v roľníckej rodine vo Varíne.
Vychodil základnú školu vo Varíne, gymnázium v Žiline a bohoslovecké štúdia ukončil v Nitre
v r.1768. Ako kaplán pôsobilv Bánovciach a v Trenčíne,
v r. 1771 sa stal prvým farárom novozaloženej fary
v Hornej Súči. V roku 1774 pôsobil v Soblahove, v r.
1776 v Dubnici.Vďaka svojmu širokému prehľadu inicia-

tíve a úradnej schopnosti bol po zásluhách o cirkev a
vlasť menovaný čestným kanonikom ilavského dištriktu
a diecéznym povereníkom a splnomocnencom Trenčianskej stolice. V r. 1804 bol menovaný Jozefom II. Za kanonika sídelného chrámu Nitrianskeho.
Meszároš sa osobne poznal s Antonom Bernolákom. Ich
spoločné záujmy ich zblížili natoľko, že spoločne pripravovali plány a ich realizáciu pri formovaní slovenského
jazyka. Bernolák sa pri vážnejších zámeroch radil práve
s A.Meszárošom a mnoho jeho akcií ako dubnický farár
finančne podporoval.
Nezabudol ani na svoje rodisko. Keď v r.1783 Varín
zachvátil veľký požiar, ktorý zasiahol aj kostol a vyžiadal si rozsiahle opravy, na obnovu prispel 300 zlatými.
Mimo toho voVaríne zriadil špitál a sirotinec, kde počas
svojho života posielal peniaze na miestnu faru, ktorá zabezpečovala prevádzku tohto zariadenia. Zomrel v Nitre 12.12.1812.
V 18. storočí bolo zaznamenané viacero požiarov.V pokladničnom denníku obuvníckeho cechu roku 1769 je
zaznamenané, že v chráme zhoreli všetky veci a museli
sa znovu vyrobiť. Hlavný oltár z obdobia neskorého
baroka bol tiež zničený požiarom r. 1769. V r. 1777

bol zabudovaný na kostolnú vežu dvojramenný kríž
s otáčajúcou osemcípou hviezdou, ktorý zhotovil maj ster kováč Michal Smolka z Varína.
V r.1783 na 7.nedeľu po Veľkej noci zhorela šindľom
pokrytá veža kostola. Pri tomto požiari boli poškodené
aj zvony, museli sa roztaviť a preliať, čo sa za pomoci
privolaných odborníkov konalo na Schvarcerovej záhrade vo varínskych dielňach, kde sa odlievali zvony aj pre
iné kostoly. Pre varínsky kostol boli vyhotovené tri
menšie a jeden väčší zvon na miestne náklady za podpory dobrodincov.Tieto vyzváňali až do1.svetovej vojny.
Zvony boli majetkom mestečka v inventári pod číslom
58 z r.1857.
Hodnota zvonov je evidovaná na 4000 zlatých.O požiari
v roku 1783 napísal latinskú báseň Andrej Meszároš.
Táto báseň sa nachádza v Štátnom archíve
v Budapešti.
Po Huljakovi bol farárom Mikuláš Benyacs ( 17811788 ), ktorý sa narodil v Rajci. Kde bol pokrstený 1.
mája 1742. Otec bol Mikuláš a matka Anna Kubánová.
28.10. 1759 bol prijatý do Nitrianskeho seminára. Po
vysviacke bol kaplánom v Kys. Novom Meste, ako farár
bol v Skale 1769 - 1781, potom vo Varíne. V roku
1787 odišiel do Predmiera, kde pracoval do r.1800.

Odtiaľto odišiel na dôchodok. Zomrel 6. 2. 1816 vo
veku 75 rokov. Ako predmiersky farár bol členom
Bernolákovho tovarišstva 1793- 1795.
V r.1785 bola na Hrádku vo Varíne postavená kaplnka
Panne Márii, ako vďaka, že bolo zrušené nevoľníctvo
za panovania Jozefa II.
Kapláni: Michal Tvrdošínsky (1781-1782)
Ladislav Špál
(1782V r. 1795 bol obnovený neskorobarokový oltár s vysokým
reliéfom polychromovanej drevorezby Najsvätejšej
Trojice a Nanebovzatia Panny Márie v oblakoch.
V r. 1808 bol ordinovaný rodák Anton Horecký narodený 30.6.1783 vo Varíne. Ako kaplán bol v Papradne,
Maríkovej a Lietave. Ako farár v Bytčici 1810 a Lietave
1820.Keď bol v Lietave, 23.8.1843 prišiel za nímThDr.
Miloslav Hurban. Živo debatovali, pričom Horecký bol
za uzákonenie spisovného jazyka podľa nárečia horného
Považia. Jeho argumenty boli tak presvedčivé, že ich akceptovala trojica vedúcich národovcov Ľ. Štúr, J. M.
Hurban a M.Hodža, pri rozhodovaní na fare v Hlbokom o uzákonení spisovnej slovenčiny.Zomrel 4.11.1857
v Dražovciach.

Za Benyacsom nastúpil farár František Salmaj (17881824), narodil sa 1748. Ako kaplán v Beluši, ako
farár vSúľove 1773 - 1776, v Predmieri 1776 - 1788.
Vo Varíne1788 až do smrti 7.júla 1824.
Kapláni: Ján Rek
(1814-1822)
Ondrej Minárik (1822-1824)
V r.1811 ordinovaný rodák Ondrej Meszároš nar.1788
vo Varíne ,zomrel 1864.
V r. 1816 ordinovaný rodák Ondrej Rišák nar.1789 vo
Varíne, zomrel 1876.
V r. 1819 ordinovaný rodák Ján Rišák nar. 1792 vo
Varíne, zomrel 1867.
V r. 1826 ordinovaný rodák Imrich Staník nar. 1802 vo
Varíne, zomrel 1867
Ďalší farár je Jozef Prídavka (1824 - 1844) narodený
11.3.1786 v Chynoranoch, vysvätený 22.8.1809, rok
bol kaplánom vo Varíne, rok v Kys. Novom Meste.
1811 ako farár v Belej, 1824 vo Varíne, 1844 v Chynoranoch,1851 bol menovaný za čestného kanonika, zomrel
21.7.1866.

V r. 1828 bola pristavená klasicistická ka
plnka k veži kostola pod patronátom patrónov kostola, rodiny Antona Pongráca.
Pod kaplnkou bola vybudovaná rodinná
hrobka. Na priečelí je s plastickým erbom
pongráczovskej rodiny.
V roku 1831 postihuje Varín a okolie cholera ,na ktorú
zomiera veľa obyvateľov, pochovávali ich na vŕšku Hrádok do spoločných hrobov.
V r. 1834 ordinovaný rodák Jozef Šimoník nar. 16.2.
1810 v Gbeľanoch. Zomrel 1887 v Tepličke nad Váhom.
V r.1836 ordinovaný rodák Barnabáš Kružílek nar.1811
v Gbeľanoch. Zomrel 1883.
Kaplán: Jozef Šimoník (1838-1844)
V r. 1840 ordinovaný rodák Ján Dedinský nar. vo
Varíne 1817. Zomrel 1904.
Po Prídavkovi je farár Jozef Šimoník (1844 – 1848)
narodil sa 16.2.1810 v Gbeľanoch. Vysvätený v Nitre
22.8.1834 Ako kaplán v Krásne (1834-1838), potom vo
Varíne, kde od 1844 bol farárom do 1848. Boli to revo-

lučné roky. Šimoník sa zaplietol do politiky a stal sa
veliteľom maďarónskej gardy. Bol zajatý cisárskymi
vojakmi a 12.decembra 1848 v Čadci odsúdený na smrť
Na prosbu čadčianského dekana, slovenského národovca, Františka Daniša (1849) rozsudok nevykonali.
Potom žil vo vyhnanstve v rakúskom meste Gracz.
Z milosti sa dostal na faru v Tepličke 1864-1887, kde
aj zomrel 15.9.1887.
Kapláni : Pavol Rábek
Karol Landek
Ján Beliš
Juraj Lenčo

(1844 - 1847)
(1847 (1847 - 1850)
(1850 - 1852)

V r. 1850 ordinovaný rodák
František Hreusík nar. vo
Varíne 1826. Zomrel 1903.
V r. 1851 ordinovaný rodák Rudolf Ňári nar. v Gbeľanoch 1828. Zomrel 1900.
V r. 1852 ordinovaný rodák Ján Zlatári nar. v Krasňanoch 1823. Zomrel 1905 vo Varíne.

Farár
Kaplán

Juraj Lenčo
Ján Zlatáry

(1852 - 1853)
(1852 - 1853)

256.
Pápež Lev XIII. 1878-1903
Vincenzo Gioacchino Pecci
z Carpineto Romano

Ako farár je Ján Zlatáry (1853 - 1905)
narodil sa v Krasňanoch 20.1.1823.
Študoval v Nitre, kde sa národne prejavil.
1842 vznikla v Nitre ( akcia nitr. diecézy) petícia za vydávanie Slovenských národných novín,
pod vedením Ľudovíta Štúra. Petíciu podpísalo 44 osobností, medzi nimi kanoník Ondrej Mésaroš, Imrich
Staník a Ján Zlatáry . Teológiu študoval vo Viedni,
kde bývalv najchýrnejšom seminári monarchie.Kňazskú
vysviacku mal 8.8.1847. Kaplánom bol vo Veľkom
Rovnom a vo Varíne. Tu sa stal aj farárom r. 1853,
dekan 1870, Nitrianským kanonikom r. 1888 a titul

opáta r. 1903. Vo Varíne aj zomrel 19.12.1905 v 82
rokoch svojho života, 58 rokoch kňazstva . Pochoval ho
21.12.1905 prelát novomestský prepošt gróf Adolf
Pongrácz na varínskom cintoríne.
Kapláni : Michal Gerháth (1855-1858)
Alojz Pick
(1858-1860)
Michal Onskerth (1860-1862)
Ján Kramara
(1862-1863)
Ludvik Stárek (1863-1865)
Ondrej Bednár (1865-1868)
Ján Ceizel
(1868-1870)
Pavol Biuinger (1870-1879)
Ján Hatrik
(1879-1880)
Jozef Aleithner (1880-1883)
Ján Farka
(1883-1884)
Jozef Némethy (1884-1886)
Imrich Bielik
(1886-1888)
Ignác Gasparacz (1888-1892)
Štefan Ukonay (1892-1894)
Jozef Pelikán (1894-1896)
Ignác Adamík (1896-1899)
Jozef Buday
(1899-

V r. 1863 ordinovaný rodák
Jozef Stráňavský nar. vo
Varíne 1840. Zomrel 1918.
V r. 1859 ordinovaný rodák Adolf Pongrácz
nar.15.6.1837 v Nededzi. Študoval na gymná
ziuv Tate a v Bratislave, filozofiu v Trnave,
teológiu v Ostrihome, kde bol vysvätený za
kňaza.Kaplán v Dvoroch nad Žitavou.
V roku 1862 protokolista arcibiskupskej kancelárie.1863
bol archivárom a ceremoniárom ostrihomského
arcibiskupa.1870 farár v Milanovciach a Veľkom Kýre.
1871 farár a prepošt v Novom Meste nad Váhom. 1896
dekan 1907 titulárny biskup, 1881 - 1891 bol poslanec
uhorského snemu. Dostal vyznamenanie pápežský rytiersky kríž Rád sv. hrobu. Zomrel 1916.
Kaplnka Floriánok na námestí je z polovice 18.storočia.
V 19. storočí prestavaná a zväčšená .V kaplnke je vzácna,historicky cenná, drevená socha sv.Floriána -patróna
hasi-čov, dar Dobrovoľného
h a s i č s k é ho zboru
z Turč. sv. Martina,
pri založení Dobrovoľného hasičského zboru
vo Varíne v roku1876.

V r. 1879 ordinovaný rodák Jozef Martinček
nar. 14.8.1855 vo Varíne. Po štúdiu gymnázia
v Žiline ukončil bohoslovie v Banskej Bystrici.
Ako kňaz ťažko znášal maďarizáciu slovenského ľudu a vytláčanie slovenského jazyka z vedomia obyvateľov. Ako farár a riaditeľ školy v Lopeji
a Dolnej Lehote na Horehroní zaviedol vyučovanie zo
slovenských učebníc. Mnoho trpel telesne i duševne od
prenasledovania maďarskými úradmi. Preto odišiel v r.
1904 doUSA, kde bol spoluzakladateľom spolku „Slovenská liga v Amerike“.Zakladal školy a bol veľmi obľú
bený medzi krajanmi pre jeho pracovitosť a dobrosrdečnú
povahu. Svoj život dokonal 13.2.1937 v Syrakúzach,
v USA. Jeho túžba, aby bol pochovaný v rodnej zemi sa
nesplnila.

73.nitriansky biskup
Imrich III. Bende (1893-1911
Hody vo Varíne sa slávili dva krát do roka. Prvý krát na
sviatok sv. Trojice, v minulosti sa slávil ako hlavný, kedy
prichádzali aj pútnici zo širokého okolia. Starobystrický

farár napísal na konci XIX. storočia do kroniky:„ Moji
veriaci odišli na púť do Varína,v našom kostole som ostal
sám s kostolníkom. Druhý raz na výročný deň posvätenia
kostola 12. septembra zachovával sa od najstarších čias,
keď bol kostol zasvätený P. Márii, veď Panna Mária
sa nachádzala aj v erbe obce.
Renovácia oltára r.1902 za finančnej podpory Jozefa Gašpara Pongrácza. Za pôsobenia farára Jána
Zlatáryho.

V r.1902 ordinovaný rodák
Ján Martinček nar.1878 vo
Varíne. Zomrel 1906.
V r.1906 ordinovaný rodák
Anton Židek nar. 1883 vo
Varíne. Zomrel 1952.

257. Pápež sv.Pius X. 1903 - 1914
Giuseppe Melchiorre Sartoz Riese (Treviso)

74. nitrianský biskup
Viliam Batthyány da
Németujvár (1911-1920)
258. Pápež Benedikt XV. 1914 1922 Giacomo Della Chiesa z Janova
Ďalší farár je Ignác Adamík (1906 - 1947)
narodil sa 30.7.1870 v Nitre. Na kňaza
vysvätený 30.7.1893 v Nitre . Kaplánom
bol v Lietave, Konskej, Fačkove, r. 1896
vo Varíne, v Belej 1899, v Tepličke nad
Váhom1905.
Po Zlatáryho smrti sa stal
administrátorom varínskej farnosti, 1906 farárom, 1910
dekanom, žil tu a pôsobil do svojej smrti 15.8.1947.
Pochovaný je na varínskom cintoríne pri prvom kríži.
Vr.1916 na príkaz ministerstva vojny RakúskoUhorskej
vlády zhabali dva zvony a o dva roky neskôr aj ďalšie.

Zásluhou urbárskeho spolku a zbierkou od občanov.
Zvony vyhotovil lejár Richard Herold z Chomutova.
Dodal do varínskej farnosti 3zvony.Na zbierku svojím
podielom prispeli obce:
Gbelany
9.869 Kčs
Krasňany
9.326 Kčs
Nededza
6.319 Kčs
Nezbud.Lúčka 2.516 Kčs
Varín
13.000 Kčs
Náklady spolu:111.830 Kčs
Dňa 28. októbra 1922 zvony posvätil varínsky dekan
Ignác Adamík
259.Pápež Pius XI. 1922 -1939
Achille Ratti z Desio (Miláno)
V r.1924 vďaka varínčanovi p.Jánovi Sa
látovi sa rozsvietili v kostole aj elektrické
svetlá.
V roku 1924 boli vymenené okná obyčajné
sklo za mozaikové,
ktoré vyrobil J. Říha
z Brna. Mozaiku Sv.
Cyril a Metod zo

zbierky varínskych rodákov Jozefa Halušku a Rudolfa
Šušienku v Amerike. Mozaiku Panny Márie s Ježiškom,
zo zbierky veriacich z Nededze. Ostatné zo zbierky
varínskych veriacich farníkov.
Kapláni :
Dr. Andrej Paldan
Dezider Kišš
Ján Borkovič
Jozef Mikuš
Augustín Zány
Ladislav Mišák
Ferdinand Foltán
Dr. Marcel Barát
Július Kalamen
ThDr. Ján Rekem

(1932-1934)
(1934-1935)
(1935-1936)
(1936-1937)
(1937-1939)
(1939-1940)
(1940-1942)
(1942-1943)
(1943-1945)
(1945-1947)

Rozsiahlejšia oprava kostola sa uskutočnilar v r. 1930
zástupcovia okresu sa po prehliadke kostola okamžite
rozhodli pre opravu, lebo z bezpečnostného hľadiska ne vyhovoval.Pri tejto príležitosti bol zbúraný obvodový
múr okolo kostola postavený začiatkom 17. storočia
a zabudovali vežové hodiny na všetky štyri strany.

Počas druhej svetovej vojny delostreleckými granátmi bola poškodená fara i kostol. Pri vyhodení železničného
mosta nad Varínkou, tlaková vlna vyrazila okná z juhu
a značne bola poškodená strecha kostola aj fary.Oprava
uskutočnená 1946 - 1947 si vyžiadala náklady 700.000
Kčs.

Po smrti vdp. dekana Ignáca Adamíka sa rodina Pongráczová rozhodla zrieknuť patronátnej činnosti nad farským kostolom.Svoje rozhodnutie dáva písomnefarskému
úradu a biskupskému úradu v Nitre s odôvodnením, že
v dôsledku politických zmien a po znárodnení ich majetjetku, im nebude možné podporovať faru, ako patróni
kostola. Ako odstupné poukazujú farskému úradu na
ďalšiu činnosť pre kostol finančnú čiastku 100.000 Kčs.
75.nitriansky biskup Karol Kmeťko

(1920-1948)

.

260. Pápež Pius XII
1939 - 1958Eugenio Pacelli z Ríma

7. júna 1942 bol ordinovaný
rodák Alexander Piovarči nar.
vo Varíne1918. Zomrel 1985.

V r.1947 bol ordinovaný rodák
Imrich Staník nar.23.11.1919.
Absolvoval základnú školu vo
Varíne, meštiansku v Žiline,
gymnázium v Nitre aj teológiu.
Od 1947 kaplán Valaská Belá, Domaniža a Dubnica.
1.12.1951 na základe povolávacieho rozkazu nastúpil do
PTP praporu kde bol 30 mesiacov. Od 1.júna 1954 bol
kaplánom v Oščadnici, v Turzovke, v Zákopčí. Od 1.10.
1946 bol povolaný na Biskupský úrad v Nitre, kde vykonával tieto funkcie: konzistorialny úradník v poradnom
zbore biskupa, hlavný účtovník, biskupský ceremoniár a
rok bol i dočasným správcom fary v Dražovciach pri
Nitre aj v Solčanoch. Pri vykonávaní funkcie hlavného
účtovníka, plnil nariadenia biskupa pri využívaní časti
finančných prostriedkov z charitatívnych zbierok na pod
poru kňazov - dôchodcov, ktorých dôchodky nemohli
stačiť na živobytie. Toto bolo prezradené úradom a vo
vykonštruovanom procese ho odsúdili na 8 - mesiacov
väzenia a náhradu škody. Počas vykonávania trestu
prešiel viacerými väznicami, nakoniec vo Valdiciach, kde
sa stretol aj s biskupmi J. Vojtaššákom, P. Gojdičom, a
J. Ch. Korcom.

Po návrate z väzenia bol ustanovený za správcu fary v
Beckove. Potom bol kurátorom kostola sv.Anny v Trenčíne a správcom fary v Trenčíne.Potom správca fary v
Orechovom do októbra 1982. V dôsledku zdravotných
problémov požiadal o dôchodok. Biskupský úrad mu
vyhovel a s jeho súhlasom ešte prijal správcovstvo fary
v Skalke nad Váhom. 17.7.1983 bol menovaný za čestného dekana nitrianskej diecézy. Zomrel 13.5.1992.
Pohrebné obrady previedol pomocný biskup František
Rábek. Pochovaný je vo Varíne.
Po Adamíkovi farár : Albert Hedera (1947 - 1957)
narodený 22.7.1909 v Hor. Našticiach, študoval v Nitre, vysvätený 16.6.1935 kaplánom v Domaniži, 1936 Čierne-Domaniža,
1939 Zákopčie, Čadca, 1940 Pruské,1941
voj. služba, 1 9 4 2 Nemšová, Turzovka,
Zákopčie,1943 Bošany, Pov.Bystrica,1945
Trenč.Teplá, 1947 Varín správca fary, 1948 farár Varín.
Po zrieknutí sa patronátnej činnosti rod. Pongráczovej
pán farár Hedera sa rozhodol zriadiť farskú cirkevnú
radu, ktorá by mu bola nápomocná pri riešení problémov
súvisiacich s opravou a obnovou farského kostola. Za cirkevného otca tohto spoločenstva zvolili pána Františka

Bučku,ktorý bol bezdetný, bývalý legionár, majiteľpohostinstva so širokým prehľadom a známosťami. Možno povedať, že značnú časť svojho majetku venoval varínskej
farnosti. Pán farár Hedera si bol vedomý, že organ.
zmena a získanie si čo najširšieho okruhu nadšených
farníkov je bezpodmienečne potrebná na realizáciu jeho
zámerov. Spočiatku sa opieral o spoločenské organizácie,
ich členov, najmä matičný spevokol a divadelný krúžok,
ktorý viedol Ján Pavčík, učiteľ na rím. katolíckej škole
a organista vo farskom kostole. Pre čitateľov prevažne
mládežníkov zriadil farskú knižnicu v ktorej ponúkal
literatúru s náboženskou tematikou. Farskú knižnicu
viedla členka spevokolu Margita Bučková, neter cirk
otca a vypomáhala Kornélia Hreusová, bývajúce blízko.
76.nitrianský biskup
Eduard Necsey
1948-1968

Nakoľko boli okna na južnej strane kostola veľmi poškodené od vojny preto v r. 1949 boli renovované.
.

Do roku1949 boli pavlače vyhradené pre jednotlivé cechy
v nasledovnom poradí : ľavá strana od chórusa v smere
ku oltáru – cech hrebenársky, šusterský a obuvnícky,hrnčiarsky, kováčsky a zámočnícky.Pravá strana od chórusa
k oltáru – mäsiarsky, krajčírsky, čižmársky, garbiarsky.
Prízemie po pravej strane pod chórusom mal vyhradené
miesto cech mlynársky.Ostatné cechy súkenníci, debnári
rybári, tkáči, klobučníci a kožušníci boli už koncom
19. storočia zrušené. Počas opráv sa zrušili štyri bočné
oltáre z 18.storočia.
V roku 1949 vymaľoval v symbolike interiér kostola
akademický maliar , 28ročný Mikuláš Klimčák

Klenba

Strop v zadnej časti

Detaily z priečelia oltára

Strop nad oltárom

Oltár

Na pavlači

Symboly cechov na pavlačoch

Pri pastoračnej práci pomáhali rehoľné sestričky Margita
Halušková a Mária Rašková, ktoré na meštianskej škole
vyučovali odborné predmety a v mimoškolskej činnosti sa
tiež venovali mládeži. Vo Varíne rehoľné sestričky pôsobili v r. 1948 -1950. Zodpovední predstavitelia náboženského života videli budúcnosť s obavami. Vo februári
1950 vyšlo vládne nariadenie, podľa ktorého kláštory a
rehoľné domy museli predložiť príslušným okresným národným výborom presný súpis inventára a nehnuteľností.
Vládni zmocnenci robili previerky bez pozvania a ohlásenia. Pán farár Hedera pozorne sledoval politický vývoj,
v obnove kostola a okolia naďalej pokračoval. Keď videl
zhoršujúcu sa situáciu,rozhodol sa zrušiť farskúknižnicu
dal pokyn,aby knihy, ktoré sú požičané, zostali medzi
čitateľmi. Ostatné kázal požičať ,alebo ich premiestniť
do bytu M. Bučkovej.Predpokladaná proticirkevná akcia
sa uskutočnila v noci z 13.na 14. apríla1950, keď zatvorili jezuitov, medzi ktorými zobrali Ing. Emila Schmida,
ktorý pokračoval v štúdiách v jezuitskom rehoľnom seminári v Banskej Bystrici. Správa o zatváraní rehoľníkov
a rehoľných sestričiek sa medzi veriacimi rýchlo rozšírila.

Najskôr zobrali z Varína rehoľné sestričky Margitu Haluškovú a Máriu Raškovú. Farníci sa rozhodli že si
p. farára Hederu nedajú a budú ho strážiť. Po uvoľnení
napätia sa stráženie obmedzilo a neskôr zrušilo.
Pri prestavbe kostola 1949 bola prevedená výmena šindľovej strechy za plechovú. V tom čase bola odstránená
strieška z kazateľnice aj cechové zástavy .
Pod farským kostolom sa nachádza šesť krýpt. Pod hlavným oltárom sú pochovaní manželia Pongráczovci, malá
krypta za oltárom je prázdna. Pred a pod sakristiou sú
pochovaní kňazi, ktorí pôsobili vo farnosti. Pod pravou
polovicou kostola z južnej strany je pochovaná rodina
Pongráczová. Od vchodu do krypty ku oltáru sú pochované len malé deti, truhličky dlhé cca 1m naukladané na
sebe až po strop. Od vchodu ku veži sú dospelé osoby a
rytieri. Krypta na ľavej východnej časti kostola má dve
časti v prednej sú rakvy rodiny Illovaj a v zadnej rodiny
Nedeckých. Vchody do krýpt sú v strede medzi lavicami
oproti východom kostola na pravú a ľavú stranu. Ďalší
vchod je na ľavej strane od stredu kostola pred murivom
veže.Do krypty pre kňazov je vchod asi 3m pred dverami
sakristie a v strede kostola asi 2m pred oltárom je vchod

do dvoch krýpt rodiny Pongráczovej.Pod kaplnkou z južnej strany veže je vchod do krypty rodiny Pongráczovej
asi 2m od vchodu do kaplnky , je to teraz jediná dostupná krypta.Všetky vchody krýpt boli zasypané,lebo z nich
prenikal zápach do kostola. V r. 1955 bola obnovená
dlažba v celom kostole z malých dlaždičiek 20x20cm
a celá plocha podlahy bola v jednej rovine. Pri tejto re konštrukcii sa odstránila mriežka, ktorá oddeľovala
sanktuárium od ostatného priestoru kostola a slúžila,
ako kľakátko, cez ktorú sa podávalo sväté prijímanie.Politický tlak na občanov sa sústavne zvyšoval. Z varínskej školy odišli dvaja učitelia, ktorí sa nevedeli zmieriť
s tým,že budú musieť mladú generáciu vychovávať podľa
novej ideológie. V škole na vyučovaní náboženstva sa
mohli zúčastňovať deti, ktorých obaja rodičia podpísali
prihlášku. S rodičmi mal riaditeľ školy aj triedny učiteľ
pohovor o stiahnutí prihlášky. Osobitne sa zameriavali
na deti,ktoré mali v tom roku pristúpiťk 1.sv.prijímaniu.
Postupne sa začali množiť prípady, že deti sa zúčastňovali na 1. sv. prijímaní vo farnostiach iných okresov.
Taký spôsob prístupu ku všetkým sviatostiam sa bežne
zaužíval. V niektorých prípadoch, keď bolo zistené že
rodič dal súhlas na prijatie sviatosti, bol v zamestnaní
pre politickú nespoľahlivosť preložený alebo prepustený.

Zo spoločenských organizácií sa politická moc najviac
zamerala na Miestny odbor Matice Slovenskej vo
Varíne.
Najaktívnejší bol miešaný spevokol a divadelný krúžok.
Po druhej svetovej vojne v marci 1947,sa predstavil hrou
Tajomstvo sv. omše. Spevokol prispel k dôstojnej primičnej oslave novokňaza Imricha Staníka, ktorá sa konala
na námestí pri kaplnke s.Floriána.Spieval tiež na pohrebe vdp.dekana Ignáca Adamíka. V ďalšom roku odohrali
viackrát pašiovú hru, Za Kristom, Jánošík, Divá Bára
a iné. Niektorí funkcionári účinkovanie spevokolu v kostole nepovažovali za vhodné a už od r.1948 vyvíjali tlak
na umeleckého vedúceho Jána Pavčíka, učiteľa na základnej ľudovej škole a organistu, aby zmenil obsahovú
náplň spevokolu a divadelný repertoár. Dňa21.mája1951
po stupňujúcomtlaku zo strany školy a straníckej organizácie vo Varíne sa rozhodol, že s aktívnou mimoškolskou
činnosťou skončí. V uvedený deň na schôdzi pozmenil
svoje rozhodnutie a požiadal Miestny národný výbor a
organizáciu KSS vo Varíne, aby mu dali písomný súhlas
na vystupovanie speváckeho zboru aj v kostole na väčšie
sviatky. Súhlas dostal, no netrval dlho. Na návrh ONV

sa rada MNV rozhodla zriadiť Osvetovú besedu a všetky
kultúrne zložky zastrešiť pod túto ustanovizeň. Zmeny
sa uskutočnili v septembri 1951, a tak zanikla Matica
vo Varíne. Spevokol prestal hrávať divadlá a zameral sa
na nácvik zborových piesní. Cirkevné piesne sa postupne
obmedzovali a v kostole zbor spieval len na Vianoce a
Veľkú noc. V r.1958 vyvrcholil tlak na umeleckého vedúceho Jána Pavčíka aj cestou vedúceho odboru školstva
ONV v Žiline. Vyriešili to tak, že učiteľa Pavčíka preložili na školu do Strečna. Keď videli že nácvik spevokolu
pokračuje v pôvodnom programe, v ďalšom školskom roku
bol preložený do Divinky,kedy musel opustiť aj učiteľský
byt vo Varíne. Funkciu organistu prevzala pani Albína
Filipeková, ktorá zároveň pokračovala v nácviku spevu,
ale len chrámových piesní.
Pri prestavbe sa rozšíril chórus smerom k oltáru cca 3m
a p. farár objednal výrobu organa na mieru u firmy:
Továrna na varhany Krnov. Bol daný do prevádzky v r.
1958. Organ typ OPUS v poradí 3238 néstroj, má
pneumatickú traktúru s kuželkovými vzdušnicami,dva
manuály, 21 registrov a 2008 znejúcich píšťal.

Socha ukrižovaného Pána Ježiša bola
pôvodne v kaplnke mauzólea na čelnej
strane oproti vchodovým dverám. Hovorí
sa, že jeden z požiarov bol taký veľký, že
začala horieť horná časť kríža. Keď plameň dosiahol hlavu Krista Pána, oheň sa na celom kostole uhasil. Farníci považovali tento úkaz za zázrak,
preto nechali kríž obhorený a zhorenú časť domaľovali
na stenu s plameňmi, ktoré mali pripomínať túto udalosť.
V r. 1949, keď sa maľoval kostol bol vyhotovený nový
drevený kríž a premiestnený do predsiene kostola, kde
predtým stál oltár sv. Anny.
Dôstojný pán farár Hedera v r.1957 bol v nebezpečenstve a preložený do Prečína. 1958 zaistený a odsúdený
na 18 rokov. 1968 amnestovaný. Pán biskup Pásztor

mu nemohol vymôcť miesto v duchovnej pastorácii.
Mohol účinkovať len v charitných domoch,1969Vrbové
a 1973 v Beckove , kde aj zomrel 27.4.1994. Po smrti
dostal hodnosť Monsignora.
Kapláni : Ján Kutiš
Celestín Mikunda
Štefan Raček
Juraj Sloboda

(1948 - 1951)
(1954 - 1955)
(1955 - 1956)
(1956 - 1959)

Okolo r.1955 bol tajne ordinovaný náš rodák
Ing. Emil Schmidt nar. 7.7.1924 vo Varíne.
Tu vychodil ľudovú a meštiansku školu, Obchodnú školu v Martine a Vysokú obchodnú
školu v Bratislave. Počas štúdia býval na
internáte, ktorý spravovali misijní kňazi rehole
lazaristov.

V noci z 13-14.4.1950 bol internovaný s ostatnými a takmer 15 rokov žil v pracovných táboroch a väzniciach za
neustáleho šikanovania a ťažkej práce. Najťažšie chvíle
prežil vo vyšetrovacej väzbe na Ruzyni v Prahe, kde ho
držali 8 mesiacov na samotke. Dňa 12.9.1958 krajský
súd v Prahe ho odsúdil na 5 rokov väzenia a na ďalšie
tresty za podvratnú činnosť proti štátu, ktorú údajne
spáchal. Po 3rokoch bola udelená amnestia a bol prepustený na slobodu. Uväznení bohoslovci aj v tých najťažších životných situáciách ostali verní Bohu dokázali
študovať ,tajne skladať skúšky a dať sa tajne vysvätiť
za kňazov. Takto tajne bol vysvätený aj Emil Schmidt
okolo r.1955 ho vysvätil biskup Matoušek,ktorý bol sám
väzňom . Po prepustení nemohol vystupovať, ako kňaz
musel pracovať ako robotník. Až v druhej polovici šesťdesiatych rokov dostal miesto vedúceho výpočtového strediska v Drevine Turany. Pobyt vo väzení sa odrazil na
na jeho zdraví.V r.1963 dostal ťažký infarkt ,podarilo sa
mu ho prekonať,no v októbri 1969 dostal druhý a v Martinskej nemocnici 9.10.1989 mu podľahol. Pohreb mal vo
Varíne 11.10.1989 pohrebné obrady viedol páter Hutyra
predstavený rehole lazaristov na Slovensku.Až na pohrebe sa rodina zosnulého a ustatní dozvedeli, že bol už 14
rokov kňazom.Pochovaný je na varínskom cintoríne.
261. Pápež bl.Ján XXIII. 1958 -1963
Angelo Giuseppe Ronkalli
z Sotto il Monte (Bergamo)

Ďalší spr. f. Anton Domin (1957-1959)
po odchode p. farára Hederu prevzal
správu varínskej farnosti .Narodil sa 7.6.
1921 v Starej Lehote, vyštudoval a bol
vysvätený v Nitre 20.6.1948, kaplánom
v Lietave,1951 správca fary v Lutišiach,
1954 kapl. Skalité,1957v Pov.Bystrici správ. fary Varín
262. Pápež Pavol VI. 1963 - 1978
Giovanni Battista Montini
z Concessio (Brescia)
263.
Pápež Ján Pavol I.
3.9.1978-28.9.1978
Albino Luciani
Z Forno di Canale (Belluno)
Ďalej farár : Prof. Koloman Grman (1959 - 1990)
Narodil sa v Kuzmiciach 23.9.1912
teológiu študoval v Nitre, kde bol aj
vysvätený 23.6.1940 kaplánom v Krásne
1942 v Ilave, 1943 na vojne v Taliansku
1944 v Kys.Novom Meste,1947 v Čadci
1951 profesor na gymnáziu, vtedy aj
zatvorený, 1953 kapl. V Papradne, správca fary v Led.
Rovniach a 1959 vo Varíne, 1982 ako dôchodca zomrel
1990 pochovaný je na varínskom cintoríne. Ako bohoslovec zložil libreto na operu Čalmak, Písal kázne do
časopisov, zaoberal sa liečiteľstvom zelinami.
31.5.1968 výstavba záchodov pri kostole pod briežkom.

24.4.1969 sa začala búrať stará farská budova a na
jej mieste sa postupne stavala nová fara, ktorá bola
dokončená
v
októbri
1970.

V sedemdesiatych rokoch pod
jeho správov bol vymenený
oltár, ktorý zhotovil miestny
rodák majster Alexander Haluška a rezbársky doplnili
umelci rezbári z Rajca.
Ďalej dal pán farár vyrobiť novú
krížovú cestu umeleckému rezbárovi , majstovi Hubertovi
Kotrbovi z Brna,ktorá nahradila
starú maľovanú.
.

Ďalším dielom tohto drvorezbára bol betlehem, ktorý po-

zostával z jaskyne,okolitej scenérie s palmami,časť mesta
Betlehem, sv.Rodina, anjel s nápisom :“Glória in excelzis
Deo“a množstvo figuriek. Bol vystavený vbočnejkaplnke.

V r. 1968 15. decembra bol ordinovaný rodák
Jozef Noga nar. 17.7. 1946 vo Varíne. Ako
kaplán Veľké Rovné, 1970 Bytča Čadca,
1973 správca farnosti Lietava, 1977 –1986
Ochodnica, 1986-1989 Konská, 1989 Žilina
mesto,1990 dekan,1997 dosiahol hodnosť
pápežský prelát. Zomrel 30.1.2002
pochovaný je vo Varíne.
77. nitr. biskup Ján IX. Pasztor (1973-1988)
V r.1973 9. júna bol ordinovaný náš rodák
Anton Noga nar.20.12.1947 vo Varíne.Ako
kaplán v Ilave, 1973-1975 voj.zákl.služba,
1975doč. správca Bolešov,1975-1976 k. Čierne pri Čadci, 1976-1980 Nitra Dolné mesto, 1980-1982
k. Nemšová,1982-1997spr. f.Nemšová,1997spr.f.Staškov.
1997 dištriktuálny dekan, 2007 titulárny kanonik.

264.Pápež Ján Pavol II. 22.10.19782.4.2005 vl.menom Karol Wojtyla
prvý slovanský pápež z Wadovic
Krakov (Poľsko)
V r. 1978 11.júna bol ordinovaný náš rodák
Ján Škrobák nar. 8.8.1949 pôsobil v rožňavskej diecéze. 1996 zo zdravotných dôvodov
bol preložený do ústavu socialného zariadenia v Zástraní. Zomrel v dôsledku choroby
30.9.2002, pochovaný 5.10.2002 vo Varíne.
V r. 1979 obsluhoval vežové hodiny
hodinársky majster Eduard Haluška
Ich vek odhadol na 110 -130 rokov,
hodiny mali kruhový tvar, stroj bol
mechanický , značne opotrebovaný.
V posledných rokoch neboli v prevádzke. Nové vežové hodiny zhotovil O.P.Vyškov v Brne,ktorý ich dal
do prevádzky, majú elektrické naťahovanie, sú osvetlené a odbíjaju pol
a celú hodinu.Ciferník má štvorcový
tvar.Stavebné úpravy na veži výsek,
betonáž štvorhranných otvorov
220x220 cm previedli pod vedením
Štefana Cvachu, športovci turisti
TJ Fatran Varín a členovia MO

zahradkárov. Celkové náklady boli
53.227 Kčs, ktoré boli získané z
darov občanov farníkov.
ZVONY
19.10.1980 boli nainštalované 2 nové zvony, ktoré
vyrobil majster lejár zvonár Jozef Tkadlec z Halenkova
na Morave.Pôvodné 3 staré zvony z r.1922 potrebovali
úpravu nosnej časti ložísk. Boli zložené z veže autožeriavom Coles z Drevoindustrie Žilina, za účelom
úpravy pre elektrický pohon. Zvon pod menom Svätý
Florian bol 2x prasknutý, bez možnej úpravy,bol nahradený novým. Po úprave boli prevezené na zvláštnych
podvozkoch do vnútra farského kostola, kde ich slávnostne posvätil nitrianský biskup Dr. Ján Pástor. Po
slávnostnych obradoch boli vyvezené na priestranstvo
pred farský kostol k montáži. Montáž bola prevedená
autožeriavom Coles na plošinu rozšíreného okna veže do
výšky 36m. Montáž prebiehala veľmi rýchlo, prevádzali
ju pracovníci (aj varínčania) pod vedením Jozefa Tkadleca elektrickú inštaláciu a montáž elektrického pohonu
previedli naši odborníci Jozef Staník a Jozef Žák.
Vo veži sú uložené v tomto poradí od východu na západ.
1.Sv.FLORIAN.(Nápis na zvone)SV. FLORIAN ZACHRÁŇ
NÁS OD ČASNÉHO A VEČNÉHO OHŇA.V ROKU 1959 MOJ
PREDCHODCA ODUMREL ROZPUKNUTÍM A JA SOM POVSTAL Z
MILODAROV VERIACICH VARÍNSKEJ FARNOSTI V R. 1980.

ULIL JOSEF TKADLEC HALENKOV.

ZVONÍM K ÚCTE SVÄTÉHO FLORIANA, KTORÝ JE
PATRÓNOM OBCE VARÍN.

2. Sv. CYRIL A METOD. (Nápis na zvone)
SVÄTÍ CYRIL A METOD ORODUJTE ZA NÁS.
ULIL JOSEF TKADLEC HALENKOV.
BOL SOM UVEDENÝ DO ŽIVOTA Z MILODAROV VARÍNSKÝCH
VERIACICH R. 1979.

3. Sv.TROJICA. (Nápis na zvone)
K ÚCTE NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE.
R. 1916 SVETOVÁ VÁLKA MÔJHO PREDCHODCA VZALA A OBETOU
VARÍNSKEJ URBÁRSKEJ OBCE, AKO MAJITEĽMI R. 1922 SOM
POVSTAL.

CHCEM CHVÁLU BOŽIU A POKOJ HLÁSAŤ.
ULIL RICHARD HEROLD CHOMUTOV.

4. Meno Panny MÁRIE a Srdce JEŽIŠOVO.
(Nápis na zvone)

K ÚCTE SLÁVNEHO MENA PREBLAHOSLAVENEJ
PANNY MÁRIE A NAJSLADŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO.
ŽIVÝCH ZVOLÁVAM
MŔTVYCH POCHOVÁVAM
MRAČNA ROZHÁŇAM
R.1916 SVETOVÁ VÁLKA MÔJHO PREDCHODCA VZALA A OBETOU
VARÍNSKEJ URBÁRSKEJ OBCE, AKO MAJITELMI R.1922 SOM
POVSTAL.

ULIL RICHARD HEROLD CHOMUTOV
5.Malý zvon ø 38cm s nápisom: FUSA 1862 PER FRANCISCUM WALSER PESTINI.

Kapláni: Pavol Kondé (1970 - 1974)
Marian Pagáč (1976 - 1980)
Peter Paliatka (1980 – 1982)

Generálna oprava rímsko-katolíckeho kostola.
Tento kostol vo Varínesi vyžadoval rozsiahlejšiu opravu,
ktorá by predľžila funkciu a životnosť chrámu pre ďalšie
pokolenia. Technický stav kostola bol vážne narušený
v dôsledku korózie pozinkovaného plechu, čo spôsobilo
zatekanie vody do hornej časti veže a chrámovej lode.
Vplyvom zatekania došlo k narušeniu jednotlivých prvkov krovu, čím sa stal poddimenzovaný. Na východnej,
severnej a južnej strane obvodového múru vznikli vertikálne trhliny vplyvom poddimenzovania krovu azvýšenej
cestnejpremávky ťažkých motorových vozidiel v blízkosti
kostola. Na základe týchto skutočností pán dekan prof.
Koloman Grman predložil návrh na opravu farského
kostola biskupskému úradu vNitre a započal s prípravou.
V roku 1980 pán dekan dal vyhotoviť tablo kňazov.Rám
vyrobil stolársky majster Štefan Badura a fotografie zozbieral a spracoval Štefan Cvacho.

Ďalší farár : Jozef Šuráb ( 1982 – 1991)
narodil sa v Krásne nad Kysucou študoval
v Čadci a Bratislave, vysvätený 23.6.1963
kapl. v Turzovke1967 vKys.Novom Meste,
1971 správca fary Dolná Tižina, Divina
1982 Varín.
Po nástupe p. farára Jozefa Šurába sa pokračovalo v
prípravných prácach. Tieto spočívali v zabezpečovaní
finančných prostriedkov, materiálu, technickej
a rozpočtovej dokumentácie a v rokovaní na orgánoch, pre vyžiadanie súhlasu na opravu a to u:
Biskupského úradu v Nitre
Okr.nár.výboru v Žiline, odbor kultúry cirk.tajomníka
Okr. správy pamiatok v Žiline
Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti
a ochrany prírody v Banskej Bystrici
Miestneho národného výboru vo Varíne
Po získaní kladných písomných vyjadrení, bola zahájená
oprava farského kostola v sobotu 26.mája1984.
Investorom opravy bol farský úrad podvedením p. farára
Jozefa Šurába. Finančné prostriedky boli zabezpečované
zo zbierok a milodarov veriacich varínskej farnosti do nej
patrili obce: Krasňany,Gbeľany, Nededza,Nezbud.Lúčka
a Varín. Podľa zoznamu k 30.2.1984 na opravu farského
kostola venovali veriaci občania z obcí :
Krasňany
25.500.- Kčs
Gbeľany
39.300.-.Kčs
Nededza
18.300.- Kčs
Nezbudská Lúčka
5.000.- Kčs

Varín

94.450.- Kčs
Spolu :
182.550.- Kčs

Zo spoločenských príspevkov sa získalo:
21.200.-Kčs.
Na peňažnom účte v Štátnej sporiteľni v Žiline mal
farský úrad Varín,uloženú finanč. Čiastku: 356.527.-Kčs
Ďalej vopred zaistený medený plech dekanom profesorom
Kolomanom Grmanom v hodnote:
306.700.-Kčs
Rozpočet na opravu:
1. Výmena zinkového plechu za medený
a práce s tým spojené:
715.128 .Kčs
2. Postavenie trubkového lešenia v obvode
veže a lode kostola činili:
49.256 .-Kčs
3. Práce súvisiace s opravov strechy,výmena
poškodeného debnenia,náter luxolom: 26.187 .-Kčs
4. Statické zabezpečenie elimináciou horizontálnych síl pôsobiacich zaťažením novou
krytinou sa previedlo :
a. oceľovými tiahlami
b. zosilnením nosných trámov a výmenov častí krovu
c. sanáciou viditeľných statických porúch trhlín v
obvodovom murive.
Rozpočtové náklady na tieto práce boli
76.471.-Kčs
Celkové náklady na výmenu krytiny a stropu
spevnenie, predstavili finančnú čiastku: 867.042.-Kčs
Projektovú a rozpočtovú dokumentáciu na opravu kostola
spracovala skupina pracovníkov Pamiatkostavu v odbore
obnovy pamiatok a to : Jozef Synák s manželkou Máriou

z Varína a Pavol Hulita zo Žiliny. Klampiarské práce
expresne realizoval na základe hospodárskej zmluvy Okr.
podnik služieb v Žiline so stavebnou skupinou
Ivana Androviča ml., ako vedúceho skupiny, s Pavlom
a Jánom Bočkom z Pšurnovíc pri Bytči a Antonom
Horečným z Hlbokého.Stavebný dozor a technický postup
prác koordinoval Jozef Synák pracovník Pamiatkostavu.
Mimo rozpočtových prác sa uskutočnila oprava vonkajšej
omietky na celom kostole brigádnickou formou za pomoci
občanov z celej farnosti. Hodnota diela vytvoreného opravou omietky predstavovala finančnú čiastku 48.500.- Kčs
a 825 brigádnických hodín.
Počas výmeny krytiny na veži bol demontovaný dvojramenný kríž s otáčajúcou 8-cípou hviezdou.Rekonštrukciu
a renováciu dvojramenného kovového kríža previedol majster Jozef Paniak z Varína. Vežový kríž je 255cm vysoký
s rozpätím horného ramena 104cm a dolného 137cm Klín
je zapustený do hlavného dreva veže v dľžke90cm .
Skrátený opis vybratý z listiny
vydanej farským úradom vo Varíne
v zastúpení Jozefa Šurába, farára
varínskej farnosti. Tento dokument
v pôvodnom znení bol vydaný z
príležitosti opráv farského kostola
vo Varíne a je uložený
1x na farskom úrade vo Varíne
1x v medenej skrinke uloženej v kopuli veže pod krížom.

18.august 1984

22.november 1984

V rokoch 1984 – 1991 v rámci generálnej opravy kostola
boli prevedené ďalšie práce v interiere chrámovej lode.Bola
položená mramorová dlažba. V sanktuáriu sa zdvihla
podlaha cca 40cm, bol postavený mramorový obetný stôl.
Boží hrob sa natrvalo premiestnil z bočnej kaplnky pod
pavlač oproti sakristii. Túto sochu
vytesal akademický sochár rodák
z Varína Alexander Trizuliak ešte
za dôst.p.f. Hederu. Jeho dielom
bola aj maľba na plátno, kríž na
Golgote ( pod krížom stáli Mária a Mária Magdaléna )
ktoré vždy po celý pôst pokrývalo celý barokový relief. Je
škoda, že sa nezachovalo.
Čelo oltára a pavlače boli premalované
na bielo, napriek úsiliu pamiatkárov zachovať maľby maliara Klimčáka. Ako
Svätostánok bol použitý starý baroko vý oltár, ktorý sa skrátil od zadu o 60cm

Baroková kazateľnica bola v dezolátnom
stave,zničená červotočom, musela byť odstránená z bezpečnostných dôvodov.
Na stene pri kazateľnici bola freska Pána
Ježiša s nápisom: “Ja som cesta, pravda a
život, Ján 14.
19.6.1988 bol ordinovaný rodák František
Cvacho nar.9.2.1963.ako kaplán v Žiline,
Najsv.Trojice. 1988-1990 zákl.voj.služba.
1990 k.Dubnica nad Váhom k.Bytča 19901991 spr.f.Kotešová, 1991-97spr.f. Skalité
1997-2000 spr.fary. Vysočany, 2000-03 spr.fary Višňové,
2003-06 spr.f. Raková, od 2006 farár Súľov.
Kaplán: Peter Piaček
( 1989 – 1993 )

V priestore nádvoria farskej budovy v južnej časti boli postavené dve garáže za účinnej brig. pomoci
farníkov.
78.nitrianský biskup Ján Chryzostom Korec
(1990-2005) 1991 menovaný za kardinála.
PoJ.Šurábovi nastúpil farárStanislav Duník (1991-1996)
narodený 28.10.1958 v Dolnej Maríkovej vysvätený
16.6.1985 kaplán v Čadci , 1986v Košeci, v Turzovke,
1987 správcom fary. v Novej Bystrici, 1991 farár Varín.

Za jeho
pôsobenia bol premaľovaný celý relief barokového oltára do striebristého a zlatistého
nádychu včetne sôch Pána Ježiša a Panny
Márie.Taktiež aj oltárneho Svätostánku ,
čím sa zvýraznilo a skrášlilo celé dielo.
8.7.1991 vo Varíne založená komunita
sestričiek z rehoľnej spoločnosti Congregatio Jesu.
15.9.1991Mons.František Rábek generálny vikár a pomocný biskup z Nitry
vysvätil kaplnku Sedembolestnej Panny
Márie na cintoríne v Nededzi.
Zvláštnosťou je farebná krížová cesta
na skle, dar rodákov Nededze z USA.
1.11.1991 Mons.František Rábek generálny vikár a pomocný biskup z Nitry
vysvätil kaplnku zasvätenú Všetkým Svätým v Krasňanoch pri dome smútku

3. mája 1992 bola udeľovaná sviatosť birmovania, ktorú slávnostne udelil Ján Chryzostom kardinál Korec.
21.2.1993 bola posvätená kaplnka v charitnom dome Jánom Chryzostomom kardinálom Korcom. Charitný dom je
sídlom sestier Inštitútu Preblahoslavenej Panny Márie
anglických panien. Ich pracovnou náplňou je starostlivosť o chorých a katechizačná činnosť na základnej škole.
Charitný dom je zrekonštruovaný z bývalej ľudovej školy.
Tento dom sa využíva aj na rôzne záujmové činnosti mládeže a je miestom stretnutí modlitbových spoločnestiev, prednášok a besied.
9.9.1995 vysvätil Ján Chryzostom kard. Korec diecezný
biskup filiálny kostol sv.Jozefa robotníka v Gbeľanoch
ktorý bol postavený hlavne za pomoci gbeľanských veriacich aj za finančnej podpory celej varínskej farnosti.

Kapláni:Miroslav Oprchal (1993-1994)
Rudolf Michút (1994-1995)
Jozef Sliepka
(1995-1996)

V roku 1996 15.6.bol ordinovaný rodák Jozef Vojtek
Narodil sa 19.3.1970.
1996 - 1997 kaplán Trenčín
1997 - 1999 prefekt semináraNitra
1999 - 2002 spr.f. Dubodiel
V roku 1996 bol ordinovaný rodák Štefan Vojtek
Narodil sa 1971
1996 - 1997 k. Čadca
1997 - 1998 k. Čierne
1998 - 1999 spr.f. Klátová Nová Ves
1999 Th.Lic morálna teológia Kul Lublin
Ďalší, správca farnosti nastúpilIvan Pšenák
( 1996 – 2002 ) narodený 24.12.1970
v Považskej Bystrici, pochádza z
Plevníka, ordinovaný 18.6.1994
kaplán v Nitre-Dolné mesto,1995
Kysucké Nové Mesto.1996 Varín.
Kapláni:
Jozef Hlinka

(1996 - 1997)

Rastislav Kašovic (1997 - 1998)

V r.1998 sa kostol premaľovával.V prednej
časti nad obetným stolom je posledná večera
Pána v zadnej časti traja košickí mučeníci,
z ktorých Štefan Pongrácz bol v príbuzneskom pomere k rodine Pongráczovej z Krasňan.Vedľa nich je zobrazený sv. Gorazd.

Premaľovanie celého interieru kostola a nové maľby previedol p. Emil Prokop SVD. Interier obnovený v novembri 1998.

V roku 1999 sa konala farská púť do
Svätej zeme, odkiaľ naši pútnici priniesli na pamiatku sošku Betlehemské
Jezuliatko, ktoré sa vystavuje vždy
cez viančné obdobie pri hlavnom oltári
29.5.1999 bol ordinovaný rodák Ján Hlávka.
Narodil sa r. 1962. Bohosloveckú fakultu
vyštudoval v Polsku vo Waršave 1991-1999.
1999- 2003 kaplán Waršava.2003-2010 Izrael
dušpastierstvo rusky hovoriacich kresťanov. 2010-2012
Jordánsko misionár,neoktechonumát.2012Žilina Solinky
3.2.2013 bol menovaný žilinským biskupom Tomášom
Galisom za rektora diecezného misijného medzinárodného seminára Redemptoris Mater.

V r.1999 bol ordinovaný farník Milan Cesnek zGbelian,
narodil sa 24.2.1963.Ordinovaný19.6.1999.
1998 diakon, diakonská služba Rožňava
1999 kaplán Rimavská Sobota
15.11.1999 administrátor Ratkovská Lehota
2010 administrátor Pohronská Polhora

V jubilejnom roku 2000bolo tablo kňazov uzavreté a pre
ďalšie roky zhotovil Štefan Cvacho nové.Obidve sú k nahliadnutiu v kancelárii na fare.
V roku 2000 bola zakúpená aj nová aparatúra pre
ozvučenie kostola včetne mikrofónov a reproduktorov z finančného daru rodiny Willigerovej Štefana aMagdalény rod.
Pongráczovej 100.000 Sk. Zvuková aparatúra stála
34.000Sk tak zvyšok šiel na výstavbu Lurdskej kaplnky
pri farskom kostole, ktorú vysvätil pomocný nitrianský
biskup Marián Chovanec10.9.2000.

Po päťdesiatjeden rokoch sa konečne konali misie vo varínskom farskom kostole.Viedli ich redemptoristi z Podolinca s hlavným ľudovým misionárom p.Michalom Zamkovským CSsR.

Misijné sv. omše s priliehavými kázňami
sa konali celý posledný septembrový týždeň navštevovalo ich zvýšené množstvo veriacich. Na záver misií bol
postavený nový misijný kríž 1.októbra 2000 , ktorý
vysvätil sám páter Michal Zamkovský.
Kapláni: Jozef Janíček
Pavel Mikuš
Ľubomír Solík
František Duraj

( 1998 - 1998 )
( 1998 - 2000 )
( 2000 - 2001 )
( 2001 - 2002 )

V r.2001 v Bratislave bol ordin. rodák Branislav Beniač
2001-2005 Radvaň,kaplán a duchovný správca
UPC Banská Bystrica.
2005-2008 Rím, štúdium na Salezianskej
Pápežskej univerzite, odbor Pastorácia mládeže a katechetika.
2008-2009 Piešťany,duchovný správca Jezuitského PC.
21.9.2009 - 24.5.2010 tretia probácia SJ Dublin,EdinBurg duchovno formačný program.
2010-2012 Košice, duchovná správa rodinných spoločenstiev, pastorácia v Jezuitskom kostole
2012Trnava, duchovný správca UPC v Trnave.
4.5.2002 v Nezbudskej Lúčke bola ukončená výstavba
DOMU NÁDEJE na miestnom cintoríne a bol vysvätený pomocnýmnitrianským biskupom Mons. Marianom Chovancom aj za účasti varínskeho správcu farnosti Ivana Pšenáka. Stavba bola zahájená 2.8.2000
Náklady na stavbu činili 2 500 000.-Sk a tisíce hodín
obetavej práce veriacich a pomoci starostu obce Márii
Ďurčovej. Projekt pripravil Ing. Ladislav Strásky.Stavebný dozor Karol Chovan. Dom sa využíva ako Dom
smútku a kaplnka na Bohoslužby každú sobotu a sviatky.

V máji 2002, farská púť do Ríma pod duchovným vedením k.Františka Duraja a sprievodcu Ing. Petra Prieložného. Navštívili sme družobné mestečko Rivoltela,
baziliku a kaplnku sv.Františka v Asisi, Rím, mimo iné
pamiatkybaziliku sv. Pavla, katakomby ,hrob sv.Cyrila,
baziliku Lateránsku a Vatikán, baziliku sv. Petra
i vatikánsky rozhlas slovenské vysielanie. Zlatý klinec,
požehnanie Sv. Otca Ján Pavla II. Na Sv. Peterskom
námestí .

Priniesli sme si aj obraz s požehnaním sv.Otca pre veriacich farnosti Varín.

Po Pšenákovi nastúpil ako správca farnosti
Dalibor Mišura ( 2002 – 2012)
Narodený 29.4.1970 v Žiline,ordinovaný
15.6.1996,kaplán Nitra -Dolné mesto 1996
- 1997. Nemšová 1997-1998. Správca fary
Nová Ves nad Váhom 1998-2002. Správca
fary Varín.
Zároveň s ním nastúpil aj kaplán
Štefan Židek (2002- 2003)
Tibor Borovský
(2002-2003)
Pôsobil len v Gbelanoch.
Po nastúpení nových kňazov sa prviedla plynofikácia
farskej budovy, rekonštrukcia kuchyne, nová kuchyňská
linka a vybavenie, zariadenie izieb, nový plynový kotol
a plynový bojler.
Vseptembri sa konala farská púť do Medžugoria pod duchovným vedením dôst.p.Dalibora Mišuru.
29.12.2002 bola odhalená pamätná tabuľa rodákovi
kňazovi Ondrejovi Meszárošovi pri 190 výročí od smrti.

Označovaný ako „Otec bernolákovcov“ pre svoj inšpiratívny vklad do národnokultúrneho diania koncom18stor.
Za účasti občanov tabuľu odhalil starosta Karol Strásky
a miestny farár Dalibor Mišura na mieste rodného domu.
6.1.2003 bol vydaný dekrét nitrianského biskupa Mons.
J.Ch.Korca o zriadení dekanátu pomenovaného podľa
našej farnosti Varínsky dekanát. Na čele ktorého stojí
strečianský dekan ThLic. Ladislav Gura. Do dekanátu
patria farnosti: Terchová, Lutiše, Belá, Dolná Tižina,
Varín, Strečno, Teplička nad Váhom, Brodno a Divina.
Vo februári 2003 bola zriadená farská rada za účelom
dobrého chodu farnosti, pastoračná a hospodárska sekcia
Pastoračná sekcia: sr. Anita, Sidónia Bulejčíková,KataRína Schmidtová,Peter Prieložný, Peter Bordáč,-(Varín)
Jaroslav Stanko(Krasňany), Monika Samcová(N.Lúčka)
Ján Trnka (Gbeľany), p.Vajdová (Nededza).
Hospodárska sekcia: Peter Noga, Metod Bukovinský,
Peter Blaha,Peter Zimen-(Varín),Ján Bielka (Krasňany),
Mária Ďurčová (N.Lúčka), Ján Ďugel (Gbeľany), Marianna Zajacová (Nededza).
22.-31.7.2003 farská púť do Lúrd, duchovný sprievodca
k. František Duraj.
V roku 2003 prevedená plynofikácia kostola, elektrické
gamatky nahradili estetické radiátory, nové plynové
kúrenie.
5.10.2003bola vykonaná sviatoť birmovania. Birmovancov obirmoval nitrianský pompocný biskup monsiňor
Marian Chovanec.

13.-16.októbra 2003 zájazd do Salzburgu.
Na sviatok Sv.Rodiny koncert chlapčenského speváckého
zboru z Bratislavy 2.1.2004
Ku Dňu Matiek 7.5.2004 mali úspešný koncert súrodenci Jendruchovci.
21-23.mája 2004 farská púť do Mariacelu s duchovným
otcom Daliborom Mišurom . Púť národov.
Na zoslanie Ducha Svätého 7.6.2004 pri slávnostnej sv.
omši zaznela Missa brevis C-dur od Wolfganga Amadea
Mozarta v podaní žilinského speváckeho zboru Máj.
V r. 2004 12. júna bol ordinovaný rodák Pavol Boka
v Banskej Bystrici.
2004-2008 Bratislava Petržalka ekonóm
strediska Mamateyova.
2008-2010 Bratislava Miletičova predseda
mládežníckej organizácie Domka
2010Košice, predstavený komunity salezianov
v stredisku Tri hôrky
79.nitrtianský biskup
Viliam Judák (2005 -

)

265.Pápež
19. apríla 2005 zvolený za pápeža
Jozef Ratzinger, ktorý prijal meno
Benedikt XVI. Narodený 16.4.1927
v Marktl am inn Passau (Nemecko)
kňazsku vysviacku prijal 29.6.1951. konsekrovaný na

biskupa 28.5.1977 za kardinála menovaný 27.7.1977.
28.2.2013 abdikoval z funkcie hlavy cirkvy.
V Krasňanoch nový majiteľ zahájil rekonštrukciu kaštieľa. 22.5.2005 sv.omša a požehnanie obnovenej kaštiel nej kaplnky.
18.6.2005náš rodák bohoslovec Peter Franek
narodený 7.4.1976 prijal diakon. vysviacku
v Martine.
13.8.2005 ordinovaný v Banskej Bystrici
1.8.2005 primičná svätá omša vo Varíne.
2005-2006 k. Kanianka
2006-2007 k. Krupina
2007-2011 k. Vrútky
2011k.Farnosť Panny Márie Kys.Nové Mesto
24.9.2005 farská púť do Traismauer, miesto opátstva
Gőttweig, kde bol pokrstený Pribina.
22.4.2006 bola udelená sviatosť birmovania ktorú vykonal pomocný nitrianský biskup Dr.Marian Chova nec.
6.5.2006 farská púť do Ostrihomu k hrobu kard.Rudnaya
V nedeľu 26.11.2006 požehnanie Domu opatrovateľskej
služby. Požehnanie vykonal pomocný nitrianský biskup
Dr.Marian Chovanec

11.2.2007 slúžili sv.omše benediktíni pri ktorých sa konali zbierky na podporu výstavby nového kláštora
v Sampore pri Banskej Bystrici. Naša farnosť podporila sumou 94000. -Sk, čo je dôkazom našej vďaky
benediktínom za skultúrnenie a hospodárske povznesenie Európy.
6.-12.5.2007 sa uskutočnil zájazd do Talianska. Asissi
– sv.František, Rím – audiencia u sv. Otca Rotondo –
hrob páta Pia a Loreto-Dom P.Márie14. – 22.11.2007
zájazd do sv.zeme.
Dňa 14.2.2008 osobitný pápežský legát kardinál Jozef
Tomko v Bratislave oznámil, že Sv.Otec Benedikt XVI
zreorganizoval územné usporiadanie diecéz na Slovensku, pričom zriadil aj Žilinskú diecézu a naša farnosť
sa stala jej súčasťou. Za prvého žilinského biskupa
bol vymenovaný Mons.doc.ThDr.Tomáš Gális.

Listom nám oznámil že voj úrad prevezme 15.3.2008
v rámci sv.omše o 10,00hod. v športovej hale na Bôriku
v Žiline.
24.5.2008 farský zájazd do Panonhalmy v Maďarsku.
V lete obkopanie a drenáž pre odvodnenie kostola

26.4.2009 udelená sviatosť birmovania.Birmoval biskup
Tomáš Gális.
6-9.mája 2009
Farský zájazd Bavorsko. Navštívili sme Passau,rodisko
Benedikta XVI. Marktl am Inn, marianske pútnicke
Rodný dom sv.Otca
Benedikta XVI.
v Marktl am Inn

miesto Altőtting, benediktínsky kláštor Andechs, farnosť Utting na čele s Mons.Weissom a zámky kráľa Ľudovíta II.Neuschwanstein a Linderhof.
13.6.2009 posvätenie obnovenej kaplnky sv.Antona
19. 9.2009 posvätenie kaplnky na Javorine pod Suchým.
V októbri prebieha sanácia fasády kostola.
3-8.5.2010 farský zájazd Drážďany , Praha.
Od 1.7.2010 došlo k organizačným zmenám v usporiadaní varínskej farnosti . Obce Gbeľany a Nededza boli
odčlenené a vytvorili samostatnú farnosť.Nova varínska
farnosť zastrešuje obce: Varín, Krasňany a Nezbudská
Lúčka.
Výmena okien a dverí na fare za plastové.
24.8.2010 tragicky zomrel náš bohoslovec Michal Košút.

Pri poslednej rozlúčke sv. omšu celebroval dôst. pán
vikár Ladislav Stromček. Homíliu predniesol rektor
nitrianského seminára Pavol Zahatlan.
Pochovaný je na varínskom cintoríne.
Dobrá novina , vyzbierana suma činí 3382€
2011 Farský zájazd Wroclaw, Berlín.
Zateplenie farskej budovy.
K 1.8.2011 končia rehoľné sestry svoju činnosť vo farnosti po dvadsiatich rokoch.Do farnosti prišli sestry z rehoľnej spoločnosti Congregatio Jesu, nazývané aj Anglické
panny.Pôsobenie sestier vo farnosti:
- 1991 s.Blanka, s.Johana, s.Bonfília
- 1993 s.Magdaléna, s.Stanislava, s.Maximiliána
- 1997 s.Vianea, s.Salome, s.Maristella
- 1999 s.Anita, s.Mariana, s.Zuzana, s.Rafaela,
s.Marcela
- 2000 s.Michaela
- 2001 s.Veronika, s.Rachel
- 2002 s.Beáta, s.Anna
- 2003 s.Tadea
- 2004 s.Noemi, s.Salezia
- 2006 s.Faustína
- 2007 s.Margaréta, s.Alžbeta
- 2008 s.Milada
- 2009 s.Konzoláta
- 2010 s.Rút, s.Monika
Všetci im za dvadsaťročné pôsobenie medzi nami vyslovujeme veľkú úprimnú vďaku.Nech ich Pán sprevádza na
ich životných cestách a obdarúva ich potrebnými milosťami.

3.9.2011 Požehnanie nového diecézneho centra v Žiline biskupom
Tomášom Gálisom.
30.9.2011 vystavené relikvie sv.Cyrila aMetoda v kostole
v Terchovej k úcte a poklone.
2012 Farská púť do svätej zeme
Kapláni: Radovan Čulák
(2003-2004)
Ladislav Kučkovský (2004-2006)
Ján Ninis
(2006-2008)
Ľubomír Bollo
(2006-2008)
Vladimír Štefánik (2008 -2011)
Martin Hruška
(2011-2012)

Ďalší farár dekan Ing.František Pekara
(1.júl 2012 –
Narodil sa 26.9.1958.v Žiline,ordinovaný
26.9.1989.Kaplán Trenčín 1990-1991,
Krásno pri Topolčanoch1991-1992,
správca fary Beluša1992-2004,
Mojtín 2002-2004 z Beluše.
Farár Rudina 2004-2012

1.7.2012 bol uvedený do pastorácie farár - dekan
Ing.František Pekara,vikárom Mons.Ladislavom Stromčekom ThDr. a ThLic. Michalom Laššom.
František Pekara, stal sa prvým dekanom pôsobiacim
v sídle Varínského dekanátu, po jeho zriadení od r.2003.
Spolu s ním nastúpil do pastorácie
kaplán Dušan Pecko (2012-2015)

Hneď po nastúpení do pastorácie boli pridané dva reflektory v sanktuáriu z titulu zlepšenia osvetlenia.
Júl 2012 dve garáže v zadnej časti dvora boli asanova né z bezpečnostných dôvodov.
September 2012 zahájenie prístavby novej garáže v prednej časti, k prvej garáži pred budovou fary.
15.9.2012 Výstup na Javorinu pod Suchým do prírodnejkaplnky,kde bola sv.omša za účasti asi 60 veriacich

13.októbra nadobro zlyhala zvukotechnika, už predtým
na reklamácie slabej počuteľnosti od veriacich, bola
15.10. 2012 kompletne prevedená inštalácia novej zvukotechniky.Jak počuť, tak úspešne.
V decembri upravené schodište pred hlavným vchodom
do farskej budovy nadkryté prístreškom,pre bezpečnosť
v zimnom období

Jasličková pobožnosť. 25.12.2012, ktorú pripravili naši
mladí UHLÍKY pod vedením p.Halúzkovej

Prvý farský ples
25.1.2013sa konal v spoločenskej sále vo Varíne 1.farský
ples. Zúčastnilo sa 110 veriacich mladých i postarších
nechýbal smiech,tombola a dobrá nálada

Február - čalúnenie lavíc v kostole a úprava rozchodu
lavíc.
Marec – 3 stretnutia so seniormi spojené s katechézou
a agapé
13.3.2013 v konkláve zvolený 266. pápež,
kard. Jorge Mário Bergoglio prijal meno
František
Narodil sa 17.12.1936 v Buenos Aires,
rodičom, talianským emigrantom.
Vyštudoval chemicko-priemyslovu strednú
školu. V 21.rokoch vstúpil do Jezuitského
rádu. Filozofiu a teológiu vyštudoval v San Miguel pri
Buenos Aires.Od 28.2.1998 arcibiskupom v Buenos Aires
2005-2011 predseda Argentínskej biskupskej konferencie.
27.apríla 2013 sa asi 90 veriacich s p.dekanom a p.kaplanom zúčastnilo farskej púte do polského Krakova a hlavne v Lagievnikach na mieste Božieho milosrdenstva.
Najskôr sme navštívili hrad Wawel nad riekou Vislov
z 9.storočia. Prehliadka baziliky sv.Václava a sv. Stanislava, miesto korunovácií poľských kráľov, aj miesto ich
posledného odpočinku. Ako aj hrobku trgicky zosnulého
prezidentského páru Kaczynskich. Nachádza sa tu aj
Žigmundova kaplnka s pozlátenou klenbou a tretí najťažší zvon sveta ZYGMUND, ktorý je o 350 rokov
starší ako svetoznámy londýnsky Big Ben.
Na námestí Rynek Glovny sme si prezreli najväčšiu Marianskú baziliku, cestou do kostola sv. Anny sme míňali
starodávne kamenné uličky s historickými budovami,
synagógy, obchodíky so suvenírmi. V Krakove sa do súčasnosti zachovalo asi 6 000 cenných pamiatok.

Z kostola sv.Anny sme odišli do neďalekého Lagiewnika
hlavného mesta Božieho milosrdenstva. Krásnu púť sme
zavŕšili spoločnou sv.omšou, ktorú odslúžili spolu náš
pán dekan s pánom kaplánom.
V máji zahájena výstavba socialného zariadenia pri kostole, no za krátky čas bola zastavená pamiatkovým
úradom Žilina.
15. júna 2013 bol ordinovaný náš rodák
Lukáš Franek v kostole Sedembolestnej
Panny Márie, Žilina - Vlčince. Obrad
vyslúžil žilinský biskup Mons. Tomáš Gális.
.

15.júna 2013 pozval p. dekan po sv.omši o 15 hod.na
agapé ,spoločenstva pôsobiace vo farnosti. Pri družnej
debate a občerstvení prekvapili nás, lebo prišli na bicykloch, jeho excelencia biskup Mons .ThDr. Tomáš Gális
v doprovode ekonóma Mgr. Stanisl. Ďungela a hovorcu

ThLic. Petra Holbičku. Krásne bolo pozorovať,ako pán
biskup bezprostredne komunikoval s obyčajnými ľuďmi.
Lukáš Franek Primičnú sv.omšu odslúžil 22.júna 2013
v kostoleNajsv.Trojice vo Varíne. Od t.č. kaplán v Rajci.

1.júla2 013 voľba farskej rady:
Pastoračná: Mgr.Mária Rafajdusová,Mudr.Janka KapiTulčinová a Rudolf Beniač.
Ekonomická: Ing.Ján Bugáň, Vladimír Haluška, Miroslav Zimen,Mária Bobáňová, Metod Bukovinský.
8. – 10. júla za pomoci niekoľkých ochotníkov boli vybetónované schody od pavlača po poval chrámu, či strojovne hodín. Tie staré boli v dezolátnom stave a z hľadiska
bezpečnosti nevyhovujúce.
Smútočna tryzna na židovskom cintoríne vo Varíne.
V nedeľu 8.septembra 2013 sa v predvečer pamätného
dňa obetí holokaustu na židovskom cintoríne vo Varíne,
konala židovsko- katolícka spomienková tryzna za obete
holokaustu, ktorú zorganizovali Biskupský úrad v Žiline a Židovská náboženská obec v Žiline. Samotnému

stretnutiu predchádzala sv.omša, ktorú celebroval rodák
titulárny kanonik veľadôstojný pán Anton Noga.Slávnostným kazateľom bol náš ďalší rodák, rektor Diecézneho misijného seminára Redemptoris Mater v Žiline Ján
Hlávka.

O 15. Hodine sa na Židovskom cintoríne vo Varíne konalo modlitbové stretnutie . Moderoval Michal Zimen
Modlitby predniesli bratislavský rabín Baruch Mayers
a generálny vikár Žilinskej diecézy Ladislav Stromček

Židovský cintorín bol donedávna v žalostnom stave. Až
z iniciatívy pána Jaroslava Buchtu a Občianského združenia Maceva Šekucha sa začalo s jeho obnovou.Vr.1942
bolo vo Varíne registrovaných 52 židovských občanov.Po
deportáciach tu zostali len dve rodiny.

15. septembra 2013 sa uskutočnil už trdičný výstup pod
Suchý na sviatok 7-bolestnej
P. Márie. Sv. omšu odslúžil
dôst.pán dekan Pekara.
Zúčastnili sa veriaci z Va
rína, Krasnian a z Dolnej
Tižiny.
Koncom septembra odstránenie rozpadávajúceho asfaltu
pred hlavným vchodom kostola, od 1.10. vydláždenie
plochy zámkovou dlažbou od bránky po kostol,pod záštitou firmy Miroslava Zimena
.

Od 7.10. povolené pokračovanie na výstavbe socialného
zariadenia. O trávniky , kroviny a stromy sa postaral
Michal Rendek.
Október, tretie stretnutie so seniormi, spojené agapé
s modlitbou svätého ruženca.
November dokončenie osvetlenia v interieri kostola.

28.12.2013 jasličková pobožnosť a stretnutie s rodinami
spojené s agapé .
V novom roku 2014 teplé počasie bez snehu spôsobilo, že
v dňoch 14-16.1. sa pokračovalo v dláždení chodníka
okolo kostola a 22.1.sa toto dielo podarilo ukončiť.

Pastierský list z biskupstva ,DEKRÉT vyhlásenia roka
2014 Sedembolesrtnej P.Márie na Slovensku.
31.január 2014 miništrantské sľuby
Počas celého januára sa svedomito pripravovali na prijatie miništrantských sľubov.Zavŕšením bola sv. omšapri
ktorej 27 miništrantov zložilo slávnostne svoj sľub.Ním
sa každý zaviazal, že svoju povinnosť bude konať zbožne, radostne a horlivo.

V tento deň sa tiež uskutočnil druhý farský ples.Pre veľký záujem z kapacitného dôvodu sa konal v priestoroch
spoločenskej sály v Nededzi, kde 130 hostí mladých
i skôr narodených zabávala živá hudba z Rajca. Teší
nás, že aj toto podujatie prispelo k stmeleniu nášho
farského spoločenstva
Ľudové misie 16 – 23. februára 2014 farnosť Varín.
Naša farnosť po 14. rokoch opäť privítala misionárov
Bratov kapucínov z Bratislavy Rače a Pezinka. Od
prvého dňa misijné kázne brataFélixa vyvolávali úsmevy a otvárali srdcia ľudí,
ktorí zapĺňali čoraz viac
kostol.
Sv.omše s misijnými kázňami rozoberali tieto témy:

Boh Ťa miluje,Hriech,Spása v Ježišovi Kristovi, Viera a obrátenie,Ježiš je Pán,Duch Svätý,Cirkev-spoločenstvo,Rast
a premena v Kristovi.

Sväté omše striedavo slúžil brat Felix, brat František
a brat Jozef v Krasňanoch.

Takisto veľmi dobre pôsobil
aj brat Marian, keď pred
každou svätou omšou oslo voval postupne deti mládež ,
ženy mužov vlastné svedetstvo viery . Po sv. omšiach
vždy spieval s malými deťmi
na slávu Božiu.

Počas misií bratia kapucíni vykonávali sviatoeť zmierenia. Ďalej udelili pomazanie chorým a starým a ešte
krásny akt obnovenia manželských sľubov okolo stovke
manželských párov. Taktiež stretnutie s mládežou.

Bonbónikom misií bol koncert kapucínov 22.2.2014
so spevákom Stanleym v spoločenskej sále vo Varíne.
Koncert skončil veľkým aplauzom a bol hodnotený
divákmi v preplnenej sále, ako výborný.

Na záver misií bol požehnaný misijný kríž kapucínom
bratom Felixom, ktorý nám bude pripomínať tento
požehnaný čas , čím sa ukončili misie vo Varíne.

Veriaci vyslovili vďaku dôst.p.dekanovi Ing.Františkovi
Pekarovi a p.kaplánovi Dušanovi Peckovi za sprostredkovanie misií a misionárom bratom kapucínom za ich
osobné nasadenie, čas, misijné kázne a otvorené srdcia,
ktoré mali pre nás.
Generálna oprava organu.
Opravu previedla firma BELKO Staškov. bola zahájená
17.2.2014 a ukončená 31.5.2014. Platba za opravu
bola poukázaná zo zbierok veriacich vo výške 9.500.-€ .
Organisti: Eduard Židek ,čestný občan Varína, nositeľ
1895 – 1936 pápežského rádu „BENE MERENTI.“
(pochovaný na varínskom cintoríne)
1936 – 1938 Ballay
1938 - 1958 Ján Pavčík
1958 – 1990 Albína Filipeková
1989
Zuzana Akantisová
1990 – 2012 Gabriela Janíčková
1991 – 1997 sr. Blanka Brunnerová
1991 Eva Cvachová
1991 Juraj Kardoš
1997 – 1998 sr. Maristella Kačová
2000 – 2014 Lucia Chovanová
11.5.2014 prvé sväté prijímanie
31.5.2014 bola udelená sviatosť birmovania v našej farnosti .Birmoval Mons.Šeliga Jozef.
14. júna 2014 sa uskutočnilo už 2.stretnutie členov rôznych hnutí a spoločenstiev pôsobiacich na území farnosti. Začalo sa sv. omšou za účasti všetkých spoločenstiev,
ktorú slávil vdp. Dekan František Pekara a vdp.kaplán

Dušan Pecko. Pán dekan hovoril v príhovore, okrem
iného, o význame existencie jednotlivých spoločenstiev
vo farnosti a dôležitosti vzájomnej spolupráce.
Poďakoval jednotlivcom i skupinám, ktoré sa aktívne
podieľajú na fungovaní farnosti.

Po sv.omši sme sa presunuli vedľa kostola, kde sme si pripravili agapé z toho čo poprinášali niektorí, aktívní starostliví veriaci. Ani vrtkavé počasie nenarušilo príjemnú
atmosféru.
3.9.2014 sa uskutočnila farská púť k Sedembolestnej
Panne Márii patrónke Slovenska do Šaštína, pod duchovným vedením p.kaplána Dušana Pecku.
6.9.2014 sa uskutočnila farská púť na piatu fatimskú
sobotu k Panne Márii do Rajeckej Lesnej.
V nedeľu 7.9.2014 ZJEDNOTENÍ V JEHO LÁSKE
Spomienka na holokaust,Cesty k tolerancii,k porozumeniu
a znášanlivosti medzi ľuďmi.
Organizátor: Občianské združenie Zabudnutý Varín.

Pod záštitou:Biskupského úradu Žilina a Židovskej
náboženskej obce Žilina.
Spoluorganizátor: Pastoračné centrum Rómov v Čičave
Farnosť Varín, farnosť Gbeľany, obec
Varín, MAS Terchovská dolina, TV
Severka.
V nedeľu dopoludnia sv.omša v Rím.katolíckom kostole
sv.Jozefa v Gbeľanoch.

Sv. omšu celebroval miestny pán farár Pavol Kalabus
a páter Ondrej Gábriš SJ. Homíliu predniesol gréckokatolícky kňaz Igor Čikoš aj v rómskom jazyku.
Popoludní TRYZNA na židovskom cintoríne vo Varíne.
Modlitby predniesli:
Mons.
Ladislav Stromček,
generálny vikár
Rabín
Baruch Mayers
v hebrejskom jazyku

Páter Igor Čikoš
pastoračné centrum
pre Rómov v Čičave
Hudobný doprovod: Kapela F6 z Čičavy
a Emauz z Čadce
14.9.2014 Tradičná sv. omša na Javorine pod Suchým
v prírodnej kaplnke na sviatok Sedembolestnej Panny
Márie, tentoraz o deň skôr,na sviatok Povýšenie Svätého
kríža. Sv.omšu vyslúžil Mons. vikár Stanislav Ďungel.
Zúčastnilo sa okolo sedemdesiat veriacich z Krasňan aj
z Varína. Pre účastníkov prichystali krasňanci výborný

guláš z diviny, prvdepodobne nikto nehladoval a všetci sa
tešili na stretnutie o rok.
15.9.2014 Stretnutie rodín s deťmi na štadióne Juraja
Sobolu vo Varíne na sviatok Sedembolestnej Panny Márie
Bol sviatočný pondelok a veľká sv.omša bola priamo na

hracej ploche štadióna. Veriaci sedeli na tribúne, aj na lavičkách mimo hracej plochy .Nechýbal spevácky zbor.

Toto krásne stretnutie organizoval farský úrad a obecný
úrad Varín. Po sv. omši sa podával guláš a nápoj pre každého. Konalo sa mnoho rôznych súťaží pre deti a žienky
súťažili o najlepší o naqjkrajší o najsladší zakusok.
Program spestrili mladí speváci a hudobníci zo Strečna
a aj naše deti „ UHLÍKY “ s hudobníkmi. Počasie nám
prialo, za čo sme vďační Pánu Bohu aj P.Márii.
26.9.2014 slávnosť k 25. výročiu kňazstva dôst.pána dekana Františka Pekaru. Sv. omšu koncelebroval žilinský
biskup Mons.Tomáš Gális a 18 kňazov.

Pri príležitosti Roku Sedembolestnej Panny Márie, bola
uskutočnená rekonštrukcia kaplnky Sedembolest. Panny
Márie na námestí. Jednalo sa o interier a sochu v kaplnke
Reštaurovanie previedol odborník Štefan Tlacháč rodák

z Terchovej.
19. septembra zreštaurovanú kaplnku požehnal diecézny
Biskup Mons. Tomáš Gális za účasti veriacich, starostu
obce Miroslava Willigera, vdp.dekana farnosti Františka
Pekaru a vdp. kaplána Dušana Pecka.

Kanonická vizitácia. 19.9.2014 navštívil obec Varín
diecézny biskup Mons. Tomáš Gális. Oficiálny program
začal požehnaním kaplnky Sedembolestnej P.Márie. Otec
biskup Tomáš povzbudil veriacich k modlitbe a zvereniu
sa pod ochranu nebeskej Matky.
Následne navštívil so svojím doprovodom
Správu národného parku Malá Fatra.Kde
Mgr.Alena Badurová predstavila činnosť
správy a urobila prehliadku priestorov
budovy.
Potom smerovala delegácia na
Obecný úrad . Tu ich privítal
starosta Miroslav Williger
zástupca starostu Ing. Michal
Cvacho a prednosta Ing.Patrik
Miho. Stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére a rozhovory boli povzbudením a obohatením pre obe strany.
Ďalej navštívili transformačnú
rozvodnú stanicu vo Varíne
kde absolvovali prehliadku vonkajších zariadení a dispečingu
v budove . Po obede sa konala
vizitácia vo filialkach Nezbudská Lúčka a Krasňany.Vyvrcholením vizitácie i návštevy
nášho duchovného pastiera bolo slávenie najsvätejšej
obety, ktorú hudobne sprevádzal detský zbor Uhlíky.

Manželské večery
Kurz manželských večerov bol zahájený 16.1.2015 tvorilo ho 8 stretnutí ,vždy v piatok večer s témami:
- Vybudovať pevné základy
- Umenie komunikácie
- Riešenie konfliktov
- Sila odpustenia
- Rodičia a svokrovci
- Dobrý sex
- Láska v akcii
- V čom spočíva pekná manželská slávnostná večera
30. januára sa konal 3.Farský fašiangový ples v sále
kultúrného strediska vo Varíne.
Odhalenie pamätnej tabule Jozefovi Martinčekovi
Náš rodák ,na ktorého matičiari
nezabúdajú. 15.2.2015 odhalili
pamätnú tabuľu na dome, kde
prežil svoje detstvo, aj za účasti
varínskeho spevokolu, ktorý akt
odhalenia spestril národnými
skladbami. Tabulu posvätil pán
dekan František Pekara.
Mgr. Karol Tichý privítal zúčastnených a predniesol báseň
priliehavú osobnosti aktu. Svoj príhovor predniesol aj
zástupca samosprávneho kraja Jozef Štrba.

Jozef Martinček navštevoval ľudovú školu vo Varíne,
strednú školu vŽiline,Jágri a vGyöngyösi,teológiu študoval v Banskej Bystrici a v r.1879bol vysvätený za kňaza
Ako kňaz pôsobil v Novej Bani, Trubíne, Hornej Ždani,
Banskej Bystrici a v Lopeji. V r.1904 emigroval do USA.
Tam pôsobil ako organizátor kultúrného a náboženského
života amerických Slovákov. Bol zakladajúcim členom
Slovenskej ligy v Amerike, signatárom Clevelandskej deklarácie o právach na sebaurčenie z roku 1915 a zúčastnil sa príprav na prijatie Pittsburskej dohody v r. 1918.
Misie 22. -24. 2. 2015
Po roku sa opäť predstavili známe tváre našich misionárov z Bratislavy, brat František, brat Félix a brat Jozef.

Na výpomoc pri sv.spovedi prišli zo Žiliny kapucíni, brat
Andrej, brat Gabriel, brat Krišpín a brat Ján.
Misie sa realizovali vo farskom kostole Svätej Trojice vo
Varíne a v kaplnke Všetkých Svätých v Krasňanoch.
Niesli sa v duchu evanjelia o márnotratnom synovi, ktoré
brat Jozef vždy pred svätou omšou, po častiach podrobne
rozobral a vyvodil ponaučenie.BratFrantišek slúžil vždy
rannú svätú omšu a v homílii svojím spôsobom rozoberal

aspekty evanjelia o márnotrátnom synovi či Milosrdnom
Otcovi. Brat Félix slúžil
večerné sväté omše a svoje
kázne podával svojráznym
spôsobom,ktoré zaujali prítomných a s nadšením počúvali jeho pohľady na márnotratného syna, Milosrdného
Otca a staršieho brata.
Najmä , keď toto aplikoval príkladmi v dnešnej dobe.
Misie splnili svoje poslanie, veľa veriacich pristúpilo k
sviatosti zmierenia a vo zvýšenom počte navštevovalo
bohoslužby. Na záver pán dekan poďakoval misionárom
za prístup a nadštandartné vysvetľovanie evanjelia.
8.3.2015 sa konala posledná rozlúčka s Františkom
Buchtom 20 ročným, na čom sa podpísala tragická nehoda na motocykli. Bol obľúbený
medzi miništrantami a často sa
zúčastňoval na slávení eucharistie, ako miništrant. Pohrebný
obrad vyslúžíl generálny vikár
Ladislav Stromček vo farskom
kostole Najsvätejšej Trojice vo
Varíne. Telesné pozostatky sú
uložené na cintoríne v Dolnej
Tižine.

Koncom apríla bola prevedená úprava vstupnej cesty do
priestoru fary. Zníženie prevýšenia a následne spevnenie
kvalitným betónom,čím sa zlepšil vjazd do priestoru fary.
1. júl 2015 došlo k výmene p. kaplánov
p.Dušan Pecko po troch rokoch odchádza
do farnosti Martin - sever. Nahradil ho
dôst.pán kaplán Štefan Vančo ( 2015 Štefan Vančo

5.septembra sa uskutočnila farská púť na Velehrad pod
duchovným vedením p.dekana Františka Pekaru.

Po sv omši, ktorú celebroval
aj s miestnym kňazom bola
prehliadka velehradského
areálu ukončená koštovkou
vína.Púť mala pokračovanie
prehliadkou olomouckej
katedrály sv. Václava.
Účasť okolo 90 pútnikov.

Farský deň rodiny.
13. septembra 2015, už po druhý rok a stretli rodiny aj
s deťmi na slávnostnej svätej omši, na štadióne Juraja
Sobolu vo Varíne, ktorú koncelebrovali naši duchovní
otcovia p. dekan František Pekara a p. kaplán Štefan
Vančo. Slávnosť zvukovo vyfarbil spevácky zbor .
Po sv. omši boli pripravené rôzne aktivity a súťaže pre
deti. Pre všetkých občerstvenie, guláš a zákusky .

Dobrú náladu a zábavu umocnilo aj krásne počasie, Pán
Boh zaplať!

