
 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia Farskej rady Bzovík 5. 6. 2022 
 

 

 

Prítomní a potvrdzujúci:      
 

Jozef Oravec      .................................................... 

Mária Talianová     .................................................... 

Jozef Vician      .................................................... 

Lucia Sopková      .................................................... 

Janka Sandánusová     .................................................... 

Petra Čiaková      .................................................... 

Cyril Mackov      .................................................... 

Mária Sedmáková     .................................................... 

Miroslav Fekiač      .................................................... 

Marián Babic      .................................................... 

Ján Bartík       .................................................... 

Ján Rausa       .................................................... 

Vladimír Slovák, farár    .................................................... 
 

 

Program:  

1. Poriadok a miesto bohoslužieb (farské direktórium). 

2. Mimoriadni rozdávatelia sv. prijímania. 

3. Upratovanie kostola.  

4. Iné.  

 

Program odsúhlasený: 12/0/0 

(za, proti, zdržal sa; hlasovanie rovnako zapisované aj ďalej) 

  

1. 

Po diskusii, ktorá sa dotýkala najmä celebrovania svätých omší vonku počas leta (teplých 

dní) a oboznámení sa s problematikou prebehlo hlasovanie:  

Druhá nedeľná sv. omša (10.30) vonku: 3/8/1 

Svätá omša vonku vo sviatky: 12/0/0   

Predpokladané sviatky: Prievody, Nanebovstúpenie Pána, Najsvätejšieho Kristovho Tela 

a Krvi, Svätých Petra Pavla, Svätých Cyrila a Metoda, Nanebovzatie Panny Márie, Svätý 

Štefan kráľ, Sedembolestná Panna Mária, Polnočná. Ide o jednu sv. omšu (večernú). 

Situácia sa prispôsobí počasiu a hygienickým podmienkam.   

Farár, ktorý bol inšpirovaný veriacimi z Kozieho Vrbovku kvôli autobusovým spojom, 

navrhol, aby sa vo farskom direktóriu urobila zmena času sv. omše v prikázaný sviatok, 

ktorý je zároveň pracovným sviatkom z 9.00 na 9.30. Hlasovanie: 10/0/2 

Bol podaný aj návrh na zavedenie sv. omše v sobotu večer vo farskom kostole. Išlo 

o možnosť účasti na nedeľnej sv. omši. Hlasovanie: 3/6/3 

 



 

2. 

Po oboznámení sa s ukončením platnosti dekrétov a podmienkach, ktoré vyžaduje súčasný 

diecézny biskup a následnej diskusii nedošlo k riešeniu situácie. Členovia rady sa budú 

modliť a uvažovať a do mesiaca navrhnú farárovi nových kandidátov na rozdávanie 

svätého prijímania. V prípade potreby hlasovania tento zvolá Farskú radu. Následne osloví 

navrhnutých kandidátov a po ich súhlase požiada biskupa o nové menovanie.  

 

3. 

Diskusia ukázala, že upratovanie kostola veriacimi je najlepšie riešenie. Taktiež že zmenu 

v skupinách treba urobiť. Nie to ale ľahké, nakoľko situácia sa rokmi mení. Členovia rady 

budú komunikovať s vedúcimi skupín a oslovia nových potencionálnych vedúcich, najmä 

z Bytoviek a Jalšovíka.  

 

4. 

Niektorí členovia Farskej rady si prajú, aby náboženstvo na škole vyučoval aj miestny 

farár. Keďže tento systematicky nevyučoval v škole od roku 1995 a má už vysoký vek  

(58 rokov), vysvetlil, že si na vyučovanie netrúfa. Do školy by nastúpil len v krajnom 

nevyhnutnom prípade. Od nástupu do Bzovíka si však uvedomuje, že situácia nie je ideálna 

a rieši ju s vedením školy. Farská katechéza v tomto školskom roku fungovala podľa 

pandemických možností. V nasledujúcom bude zahrňovať nielen prvoprijímajúcich, ale aj 

birmovancov.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica bola urobená po rokovaní a členovia svojim hore uvedeným podpisom  

potvrdzujú nielen svoju účasť, ale aj súhlas s jej znením a závermi.  

 

 

 

 

 

 

V Bzovíku 19.6.2022 

  


