
 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia Farskej rady Bzovík 26. 2. 2023 
 

 

Prítomní a potvrdzujúci:      
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neprítomní (ospravedlnení):  Petra Čiaková 

Mária Sedmáková 

Jozef Vician         
 

 

 

 

Program:  

1. Energie v kostole - zdražovanie elektriny.  

2. Služby pri liturgii  - mimoriadni rozdávači sv. prijímania – informácia. 

     - lektori   

    - hlavná upratovačka  

3. Poriadok bohoslužieb počas Veľkej Noci – časy, procesia, agapé. 

4. Iné (ukončenie fary, pivnica, garáž...) 
 

Program odsúhlasený: 9/0/0 

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

 

 

1. 

 

Ing. Oravec, farský účtovník, podrobne informoval cez tabuľky. Je jasné, že cenu  

energií nezmeníme. Existujú dve možnosti – zníženie teploty v kostole (v súčasnosti  

sa kúri na 11 – 12 stupňov) a vyhlásenie zbierky na kúrenie. Hlasovanie o znížení  

teploty – Za udržanie terajšej  teploty.  

Hlasovanie: 8/0/1 

Hlasovanie o zbierke – 19.3.2023  

Hlasovanie: 9/0/0 

 



 

2. 

 

Farár informoval, že z navrhovaných rozdávačov sv. prijímania traja službu neprijali.  

Pozitívne sa vyjadrili len doterajší rozdávači – Jozef Kulich a Dominik Tuhársky.  

Kurz lektorov absolvovalo 42 ľudí. Je to dostatočný počet, aby sa služba čítania  

Božieho slova pri liturgii zverila výlučne týmto ľuďom, ktorí dostanú aj certifikát. 

Spoločné modlitby veriacich (prosby) bude môcť čítať ktokoľvek z rodiny, ktorej  

úmysel sa slúži.  

Farár potvrdil svoju predstavu o potrebe „hlavnej upratovačky“, ktorá by sa starala  

o otváranie a zatváranie kostola pri upratovaní, dozerala na vykonanie prác a starala  

sa o čistiacu techniku a prostriedky. Kostolníčka Talianová si myslí, že to nie je  

potrebné. Členovia rady budú hľadať vhodnú kandidátku.    

 

3. 

 

Rada odsúhlasila časy bohoslužieb počas Veľkonočného trojdnia – štvrtok 19.00,  

piatok 15.00 a sobota 20.00. Členovia boli pozvaní k obradu umývania nôh a tiež na  

agapé po Veľkonočnej vigílii. Budú naň pozvaní aj účinkujúci pri bohoslužbách 

(lektori, miništranti, organisti...) Procesia na oslavu vzkriesenia, ktorá sa konala  

vlani po nedeľnej sv. omši o 10.30 sa neosvedčila. Tohto roku procesia nebude.   
 

4. 

 

Farár informoval o posledných investíciách do interiéru fary, ktoré sa urobili  

začiatkom roka (sedačka do kancelárie a lustre do kancelárie a kuchyne). Taktiež  

o upratovaní pivnice a garáže, ktoré realizuje. Prítomní si prezreli pivnicu a  

konštatovali potrebu revitalizovať tento priestor.   

 

 

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 26. 2. 2023 

  


