
 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia Farskej rady Bzovík 12. 12. 2022 
 

 

Prítomní a potvrdzujúci:      
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neprítomný (ospravedlnený):    Cyril Mackov   
 

 

Program:  

1. Prehodnotenie hospodárenia a investícií 2022, návrh na rok 2023. 

2. Energie na fare a v kostole - zdražovanie elektriny, dreva, peliet. 

3. Služby pri liturgii - mimoriadni rozdávači sv. prijímania, lektori, projekcia... 

4. Upratovanie kostola – prerozdelenie skupín. 

5. Poriadok bohoslužieb počas Vianoc. 

6. Iné (birmovanci, pripomienky farníkov) 
 

Program odsúhlasený: 11/0/0 

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

 

 

1. 

 

Ing. Oravec, farský účtovník, podrobne informoval o finančných tokoch a stave.   

V roku 2022 sa realizovali tieto diela: 

• sieťky na okná – fara, 

• vonkajšie dvere do pivnice, 

• prípojka elektriny do garáže,  

• múrik od fary po bránu,  

• železný chodník do Pastoračného centra, 

• osadenie sochy – torzo Immaculaty. 

• projekcia v kostole.  



 

Plánované práce a investície 2023:  

• oprava schodu pri bočnom vchode do kostola,  

• bránička na schody do dvora,  

• veľká brána do dvora,  

• parapety vonkajšie na fare,  

• omietka v garáži (časť),  

• riešenie pivnice.    

 

Hlasovanie: 11/0/0 

 

 

2. 

 

Elektrina na fare je prihlásená na farára, ako súkromnú osobu, veľké zdraženie sa preto 

nepredpokladá. Nepríjemná je situácia s peletami, ktorými sa na fare kúri. Začínajúca zima 

je vo veľkej miere zásobená. Pelety sa kúpili na začiatku zdražovania za 1776,60 €. Nie je 

však isté, či vydržia celú vykurovaciu sezónu. Podľa situácie na trhu s palivom sa zvažuje 

na budúcu zimu kúriť drevom. Polovica spotreby by malo byť odpadové drevo, ktoré však 

treba popíliť a poukladať (niektoré veci rozobrať). O tejto alternatíve sa rozhodne 

začiatkom jesene budúceho roka.  

V kostole budeme naďalej kúriť na 12 stupňov. Predpokladané zdraženie by sa malo 

prejaviť na faktúre za január, následne sa rozhodne ako ďalej.  

 

Odsúhlasené: 11/0/0 

 

3. 

 

Po ostatnej farskej rade navrhli nových rozdávačov sv. prijímania Petra Čiaková a Lucia 

Sopková. Zoznam bol aktuálne doplnený a následne v diskusii postúpili do „druhého kola“ 

pôvodní i noví kandidáti, o ktorých rada hlasovala:  

Dominik Tuhársky 11/0/0, 

Jozef Kulich 8/3/0, 

Peter Molnár 11/0/0, 

Jozef Vician 10/0/1,  

Martin Vician 11/0/0.   

Kandidáti budú oslovení a pre tých, ktorí budú súhlasiť, bude farár pýtať od biskupa 

oficiálne poverenie k tejto službe.   

 

Farár navrhol, aby biblické texty (čítania) pri liturgii prednášali školení lektori. Malo by tak 

byť po školení, ktoré sa vo farnosti uskutoční začiatkom budúceho roka.  

Organizáciu lektorov budú zabezpečovať Petra Čiaková a Mária Sedmáková.  

Spoločné modlitby veriacich (prosby) môže prednášať osoba poverená objednávateľom sv. 

omše. Záverečná prosba, označujúca úmysel sv. omše, môže byť ponímaná osobne (za 

moju mamu, otca...). Ak objednávateľ toto privilégium nevyužije, prosby prečíta lektor. 

O spôsobe čítania bude objednávateľ informovať kostolníčku. Prosby pri sv. omši za 

farnosť (aj obetné dary) rieši skupina, ktorá v sobotu upratovala kostol.  

 

Odsúhlasené: 10/0/1 



 

4. 

 

Členovia Farskej rady tlmočili požiadavku niektorých veriacich, aby kostol upratovala 

profesionálna (zaplatená) upratovačka. Po diskusii však potvrdili svoje stanovisko 

z ostatného zasadnutia: „upratovanie kostola veriacimi je najlepšie riešenie“. Dôvody sú 

jednak finančné, jednak nesenie spoluzodpovednosti za priestor kostola. Je to dom Otca 

všetkých veriacich, celej farnosti, nielen verejný priestor na bohoslužby. Ak by však 

niektorá skupina chcela prenechať upratovanie zaplatenej osobe, môže ju sama najať 

a odmeniť. Rada potvrdila potrebu nového usporiadania upratovacích skupín. Odsúhlasila 

rozdelenie skupiny „Jalšovík“ na dve: Horný Jalšovík a Dolný Jalšovík. Taktiež skupiny 

„Bytovky“ na dve časti, ktorých názvy sa ešte určia. Následne určila komisiu v zložení 

Jozef Oravec, Mária Talianová a Mária Sedmáková, ktorá po diskusii so súčasnými 

vedúcimi skupín navrhne nové členenie. Termín je určený koncom kalendárneho roka. 

Rozpis na nový rok 2023 bude vyhotovený po tomto prerozdelení.  

Farár deklaroval potrebu „hlavnej“ upratovačky, ktorá by robila rozpis upratovania, 

určovala špeciálne úlohy a dbala o mechanické i chemické prostriedky.  

 

5. 

 

Kvôli pokročilému času sa prebrali len dva body:  

Polnočná omša by v prípade dobrého počasia mohla byť vonku. Hlasovanie: 6/4/1. 

Na „Starý rok“, 31.12.2022 bude sv. omša vo farskom kostole. Sv. omša na Kozom 

Vrbovku v tento deň nebude.  

 

6. 

 

Farnosť preplatí birmovancom katechizmy i cestu do Banskej Bystrice na stretnutie 

Godzone. Nové aktivity si budú hradiť sami.  

Kvôli birmovancom i ostatným farníkom by bolo vhodné zavolať do farnosti hudobného 

hosťa zo žánru „gospel music“ (Lamačské chvály, taizé...).  

Tzv. roráty, teda mariánske adventné ranné sv. omše sa tohto roku neuskutočnili, niektorí 

veriaci ich však navrhujú realizovať na budúci rok. Farár zváži možnosti.  

Projekcia bude v nedele a sviatky okrem piesní JKS, refrénu pri žalme a odpovede pri 

prosbách ponúkať aj biblické čítania a podľa možnosti Glóriu a Krédo. 

Na prvé piatky sa budú veriaci (muži) ešte pred oficiálnym ukončením adorácie modliť 

litánie k Božskému Srdcu.  

Členovia Rady tlmočili farárovi aj ďalšie pripomienky, ktoré prijali od veriacich: Potreba 

zverejňovania aktivít v susedných farnostiach, povzbudenie k prvopiatkovej adorácii, 

možnosť zavedenia posvätného ticha pri liturgii (po homílii a počas sv. prijímania).  

 

 

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 11. 12. 2022 

  


