
 

Zápisnica zo zasadnutia Farskej rady Bzovík 16.5.2021  

 
 

Prítomní: Mária Talianová, Marián Babic, Jozef Oravec, Jozef Vician, Ján Gonda,  

  Mirosla Fekiač, Ján Bartík, Vladimír Slovák - farár (prezencia priložená) 

 

Program:  1. Zámena pozemkov – obec Jalšovík. 

  2. Zámena (predaj) pozemkov – obec Bzovík. 

  3. Primície – Michal Sandánus. 

  4. Oprava fary – hodnotenie, pokračovanie, požehnanie. 

  5. Farská záhrada. 

  6. Rôzne. 

  

Po úvodnej modlitbe prítomní jednohlasne schválili program.  

K jednotlivým bodom sa viedla diskusia a prijali nasledovné závery:  

 

1. Farnosť akceptuje žiadosť obce Jalšovík ohľadom zámeny pozemkov. Uvedomuje si 

potrebu obce mať pozemok cintorína na Hornom Jalšovíku vo svojom vlastníctve a prijíma 

ponuku na lesný porast v obdobnej výmere. Ponúkaný pozemok navyše susedí s ornou 

pôdou patriacou farnosti (parc. číslo 280).  

Teda súhlasí so zámenou parcely reg. E, číslo 200, výmera 2 123 m2, orná pôda (reálne 

cintorín) za parcelu reg. E, číslo 282, výmera 2 293 m2, lesný pozemok (hlasovanie 7 za, 

farár nehlasoval).   

 

2. Farnosť podporuje vedenie obce Bzovík v snahe o jej rozvoj a vytvorenie priestoru pre 

individuálnu bytovú výstavbu. Súčasne si uvedomuje strategickú polohu (teda aj vyššiu 

cenu) parcely reg. E, číslo 2000, v ktorej má spoluvlastnícky podiel 18/100. Do úvahy pri 

rozhodovaní vzala i list riaditeľa biskupského úradu v Banskej Bystrici z 27.11.2015.  

Na základe týchto skutočností dáva predbežný súhlas k zámene svojho podielu v danej 

parcele (teda 10 177 m2) za adekvátnu výmeru z parcely reg. E číslo 549. Súčasne 

deklaruje svoju požiadavku, ktorou zámenu podmieňuje: Pri odpredávaní stavebných 

pozemkov nachádzajúcich sa na súčasnej parcele č. 2000 obec odvedie dohodnuté percento 

z predaja farnosti. Táto skutočnosť sa musí zmluvne podchytiť pred (súčasne) s podpisom 

zámennej zmluvy. Hlasovanie: 7 za, farár nehlasoval.  

Farnosť si uvedomuje svoju povinnosť zámennú zmluvu i zmluvu o podiele z predaja 

predložiť pred podpisom na schválenie Biskupskému úradu v Banskej Bystrici.  

 

3.  Diakon Michal Sandánus, pochádzajúci a bývajúci vo farnosti, má mať 19. 6. 2021 

kňazskú vysviacku v Banskej Bystrici a 26. 6 2021 slávnostnú prvú sv. omšu (primície) na 

Bzovíku. Kvôli nejasnej pandemickej situácii s Covidom 19 upustil od svojho zámeru mať 

primície vo farskom kostole sv. Štefana, kráľa a plánuje ju pred Lurdskou jaskyňou pri 

kostole. Farnosť sa na slávnosti teší a chce ich podľa svojich síl a možností podporiť. 

Ohľadom prvej – vysviacky dohodne (účasť) na najbližšom stretnutí Farskej rady.    

Smerom k primíciám farár informoval o požiadavke primicianta realizovať odobierku, 

rodičovské požehnanie, požehnanie rúcha... na farskom dvore, s čím už vyjadril súhlas.  

Na požiadavku M. Sandánusa postaviť na pódiu pred jaskyňou prístrešok zareagovali 

prítomní rozpačito, nakoľko tento môže zatieniť jaskyňu a pokaziť celkový dojem 

z priestoru. Po diskusii sa však dohodli, že zistia možnosti.  



Uzniesli sa tiež na nasledujúcich skutočnostiach:  

A: Veriacim sa bude odporúčať účasť na slávnosti v krojoch. 

B: Nesenie vankúšikov so symbolmi kňazstva i kvetového venca okolo novokňaza 

v sprievode z fary k oltáru sa prediskutuje s primiciantom. 

C: Farár požiada Obecný úrad Bzovík o spoluprácu pri kosení priestoru a odvoze trávy.  

D: Farár prerokuje s Obecným úradom možnosti parkovania i spôsob usmernenia dopravy 

počas slávnosti v okolí kostola.  

E: Kostolníčky Mária Talianová a Mária Mojžišová môžu prijímať od veriacich dary, ktoré 

zabezpečia slávnosť i zakúpenie daru primiciantovi (kňazské rúcho). Zbierka sa ohlási vo 

farských oznamoch.  

F: Rozdelenie zbierky (zvončeka) zo slávnosti sa dohodne po zrealizovaní vyššie uvedenej 

osobnej zbierky a zaplatení nákladov.  

G: Prostredníctvom farských oznamov sa otvorí prihlasovanie dobrovoľníkov, ktorí budú 

pomáhať pri organizácii slávnosti.    

H: Farská rada sa stretne 11. júna o 19.30, aby zhodnotila stav príprav a dohodla 

pokračovanie organizácie podujatia.  

 

4. Prítomní konštatovali napredovanie prác a hlavne adaptáciu priestoru farskej budovy od 

posledného sedenia rady 12.12.2020. Pozitívne bola hodnotená aj nová elektrická prípojka 

a prekrytie garáží.  

V roku 2021 treba dotiahnuť práce v Pastoračnom centre (kuchynka, vstup), obývačke 

a kúpeľni farára, kancelárii a iné drobnosti vnútri. Tiež treba riešiť zateplenie 

severovýchodnej strany, nové žľaby a zvody, prekrytie kuchynského komína a zateplenie 

klenieb. 

Požehnanie budovy by malo byť 15.8.2021, kedy by bol aj deň otvorených dverí. Farár 

pozve na jeho uskutočnenie detvianskeho dekana Ľuboša Sabola, nakoľko jeho farnosť 

napomohla oprave bezúročnou pôžičkou 5 000 €.  

Kvôli nedostatku financií, ktorý spôsobila pandémia, a tiež  potrebe dotiahnuť práce na 

oprave fary požiada farár detviansku farnosť o odloženie začiatku splácania pôžičky 

o jeden rok.  

 

5. Treba riešiť kosenie farskej záhrady (viac než 60 árov) a dvora. Pasenie oviec v dolnej 

časti (p. Talian) bolo ukončené. Prítomní odporúčali brigádu a oslovenie obce z hľadiska 

prevzatia čerstvej pokosenej trávy. 

 

6. Kostolníčka Talianová predniesla potrebu riešiť stav relikvií vystavených v kostole 

a umiestniť k nim informačné tabule. Pán Bartík ozrejmil, že väčšina relikvií je darom 

zosnulého biskupa Mons. Pavla Hnilicu a dlho boli spolu s monštranciou v Uňatíne. Kvôli 

lepšiemu zabezpečeniu ich odtiaľ previezli do Bzovíka. Farár vysvetlil, že zatiaľ 

v dokumentoch, ktoré triedi a ukladá v novej kancelárii, našiel len jeden certifikát. Nastala 

zhoda venovať relikviám väčšiu pozornosť a starostlivosť.        

      

 

          Vladimír Slovák 

farár 

 

 

V Bzovíku 17.5.2021 

  


