Prehľad života farnosti Sedembolestnej Panny Márie
v Priechode za kalendárny rok 2011
Sviatostný život: Počas roka sme pokrstili 3 chlapcov a 3 dievčatá (6 detí) a odprevadili 6 mužov a 2
ženy (8 pohrebov); sobáše 0, birmovka 0. Počas prvých piatkov pravidelne navštevujem 18 chorých.
Dôležité okamihy zo života farnosti v tomto roku:
 Začiatkom roka som počas 20 večerov v rámci žehnania príbytkov prijal pozvanie
a navštívil 64 domácností, čo mi veľmi pomohlo v spoznaní tejto farnosti.
 Za veľmi dôležité považujem znovuzavedenie nedeľných pobožností počas ktorých sa modlíme
korunku k Božiemu milosrdenstvu za milosť pokánia a dobrej smrti. Ďakujem Pánovi za dar dvoch
krásnych celoživotných spovedí, ktoré vnímam ako ovocie týchto modlitieb. Počas leta boli často tieto
pobožnosti obohatené aj o prednášky a príhovory na rozličné témy. Všetkým ďakujem za trpezlivosť
a najmä vytrvalosť v modlitbách.
 V priebehu roka pokračujeme na fare v stretávaní sa s deťmi v piatok po sv. omši. Za ich vedenie
a koordináciu ďakujem predovšetkým Márii Vaníkovej, Martine a Veronike Strečkovej, v prvom
polroku aj Simone Vajsovej a Martine Ivaničovej.
 Taktiež dakujem všetkým, ktorí sa od mája do októbra zúčastňovali na pravidelných štvrtkových
adoráciách, teraz počas zimných mesiacov na biblických stretnutiach, i pobožnostiach po domoch
(Kto dá prístrešie sv. rodine), či obnovených manželských stretnutiach na fare.
 Ako veľmi dôležitú hodnotím obnovu ružencového bratstva (dekrét visí v presieni kostola).
Ďakujem všetkým členom živého, svätého i večného ruženca za pochopenie súvisiace so zmenami
a obnovený zápis Vášho členstva a už dopredu ďakujem za ich modlitby a svedectvo živého
spoločenstva ktoré sú pozvaní každomesačne vytvárať. Vznikli tri ruže, pričom zapísať sa možné
kedykoľvek u horliteľky tretej, tzv. „otvorenej“ ruže p. Ľubici Filipkovej.
 Na tomto mieste ešte obzvlášť ďakujem horliteľkám doterajších ruží: Márii Mlynarčíkovej, Silvii
Ondrejkovej, Anne Kmeťovej, Libuši Mlynarčíkovej, Márii Ivaničovej, Brigite Slobodníkovej, Oľge
Ivaničovej, Marte Čížovej a Júlii Ivaničovej za ich dlhoročnú činnosť a úsilie pri vedení doterajších ruží.
Ružencové bratstvo sa doteraz v nemalej miere podieľalo aj na ekonomickej podpore života farnosti.
Počas tohto roka členovia bratstva prispeli sumou 1585 €, ktoré neboli využité na hospodárske, ale
predovšetkým na pastoračné potreby farnosti ako napríklad: Príspevok na tábor pre miništrantov 150
€, Príspevok na púť do Medžugoria pre animátorky detstkých stretnutí 450 €, dary pre
prvoprijímajúce deti 110 € (sv. písmo, modlitbová kniha), dary pre deti ZŠ a MŠ a Betoniku 180 €
(sada videofilmov), alba pre akolytov 70 €, kurz pre organistov a kurz pre lektorov 175 € a viacero
drobných výdavkov súvisiacich s opravou organa, organizovaním koncertov a iných spoločenských
aktivít ako sú opekačky pre deti, občerstvenie pre brigádnikov, propagačné letáčiky v zadnej časti
kostola atď. Všetky tieto výdavky sú možné iba vďaka vašej štedrosti, preto za všetky doterajsie
milodary, obety a predovšetkým modlitby úprimne ďakujem. Verím, že obnovené spoločenstvo živého
ruženca bude schopné po dohode s kňazom sledovať aj tieto farské aktivity a naďalej ich podporovať
a rozvíjať.
 Z ďalších kultúrnych a duchovných momentov života farnosti vyberám: dňa 18. marca sme privítali
v našom chráme mladých študentov hudobnej školy, 9. júna a 18. septembra potom mladých
„Priateľov hudby“ so svojimi koncertami., 15. septembra sme mali hody a deň otvorených dverí na
fare, 9. októbra sme privítali v našej farnosti v rámci poobedňajšej pobožnosti a prednášky relikviu sv.
Cyrila, 21. novembra sme si pripomenuli 40. výročie požehnania nášho farského chrámu; a 25.
decembra sme sa mohli zúčastniť na jasličkovej pobožnosti a prednášky o Tradícii betlehemov.
Všetkým účinkujúcim, zainteresovaným a namä pomocníkom pri prípravách týchto aktivít (o ktorých
je stále veľká núdza) úprimne ďakujem.
 V rámci života tohto farského chrámu ďakujem p. Ľubomírovi Gregorovi za organizovanie brigády
obnovy podlahy kostola a vstupných dverí do chrámu a opravy lavíc a vonkajšieho muriva chrámu. Za
každodennú službu v chráme ďakujem p. kostolníčke p. Viole Murgašovej, za pomoc pri zdobení
chrámu p. Renáte Lamperovej. Za pomoc pri liturgii ďakujem všetkým lektorom, (zvlášť p. Alene

Majeríkovej za rozpisy) p. organistke Beate Strečkovej a dvom novým akolytom p. Milanovi Vaníkovi
a p. Pavlovi Strečkovi a taktiež miništrantom. Ďakujem všetkým, ktorí ste sa zapájali do nácvikov
piesní a aj veľkonočných pašií. Priestor pre tieto služby je v našej farnosti neustále otvorený a preto
budem vďačný aj za ďašie posily, alebo povzbudenia k službe vašich detí ale najmä osobný príklad
duchovného života a vytrvalého prijímania sviatostí.
 V rámci prác súvisiacich s adaptáciou farskej budovy na nové podmienky fungovania, ďakujem
najmä svojim rodičom za ich obety a služby pri kosení, murovaní, maľovaní, príprave dreva, neustálom
riadení a obsluhovaní hostí farnosti. Keďže okrem dekrétu farára tejto farnosti mám aj funciu riaditeľa
Diecézneho centra pre rodinu a člena Rady pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska (pričom sa
jedná o časovo veľmi náročné a zodpovedné služby bez nároku na honorár) pomoc pri udržiavaní
chodu tak veľkej farskej budovy a jej okolia je nevyhnutná. Aj z toho dôvodu ďakujem trom skupinám
žien ktoré počas roka už boli jednorázovo pomôcť pri upratovaní fary. Ďakujem Petrovi Birkovi, p.
Chabanovi staršiemu a p. Jánovi Barillovi za príležitostnú pomoc pri opravách a rekonštrukciách.
Vďaka vynaloženému úsiliu sme počas roka privítali v našej farnosti viac ako 27 rozličných skupín hostí
zvyčajne po 15 až 20 ľudí na dve a viac nocí, pričom tieto skupiny významnou sumou prispeli na
prevádzku fary a boli aj obohatením a veľkým svedectvom života viery aj pre naše farské
spoločenstvo. Veľmi by som privítal výraznejšiu výpomoc pri správe fary aj keď rozumiem historickým
okolnostiam, ktoré v minulosti spôsobili uzavretie fary pred verejnosťou. Ďakujem za pochopenie.
 V priebehu leta prebehli dve kolá volieb nových členov farskej rady. Ich menovanie do dnešného
dňa ešte nebolo uskutočnené. Vzhľadom na špecifické podmienky tejto farnosti totiž požadujem isté
záruky a očakávam predovšetkým schopnosť efektívnej pomoci pri vyššieuvdených pastoračných
aktivitách. Ďakujem doterajším členom farskej rady p. Silvii Strečkovej, p. Pavlovi Strečkovi, Jánovi
Chabanovi, Petrovi Hrabajovi, Lucii Lamperovej, Jánovi Strečkovi, Pavlovi Čunderlíkovi a Milanovi
Slobodníkovi za pomoc pri vedení ekonomickej a hospodárskej agendy, príprave pohostenia
a obsluhovaní hostí počas slávností a niektoré ďalšie drobné práce i cenné rady.

Prehľad hospodárenia za rok 2011

Príjmy:
Zvonček, zbierky pre potreby farnosti:
Zbierky (2 x kňazský seminár, 2x charita, misie, Sv. Zem, Halier sv. Petra,
masmédiá, mládež, Katolícka univerzita, Konferencia biskupov Slovenska)
Dary veriacich farnosti na splatenie pôžičky a príspevky hostí na chod fary
Príspevky za časopisy a knihy
Ostatné príjmy (urbár, nájomné, úroky)
Príjmy spolu :

1836,40 €
5818,62 €
730,00 €
1030,53 €
14.388,81 €

Výdavky:
Náklady na kostol (liturgické výdavky, energie, opravy)
Náklady na farské priestory (admin. platby, energie, opravy)
Nákup hnuteľného majetku
Nákup kníh a časopisov
Odoslané zbierky
Poistenie budov a príspevky do fondov Biskupského úradu
Splátky poskytnutej pôžičky
Ostatné výdavky nedaňové
Výdavky spolu

1682,79 €
4449,38 €
591,99 €
972,25 €
1836,40 €
512,83 €
3750,00 €
365,60 €
14.161,24 €

4972,46 €

Stav k 29. decembru 2011: bankový účet 750,00 €; pokladňa: 582,12 €; záväzky (pôžička) 1.250,00 €.

Všetkým, ktorým úprimne leží na srdci svätosť života našej farnosti
vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!

Prehľad života farnosti Sedembolestnej Panny Márie
v Priechode za kalendárny rok 2012
Sviatostný život
Počas roka sme vo farnosti mali odslúžených 480 sv. omší. Priemerná účasť na nedeľnej sv. omši je
v Priechode 170 a na Balážoch 40 veriacich (18 % obyvateľov farnosti), pritom celoslovenský
priemer podľa Štatistického úradu SR je 40,4 % celej populácie Slovenska, reálny odhad KBS okolo
30%. Počet ľudí ktorí nepraktizujú vieru v našej farnosti dramaticky narastá.
Pokrstili sme 1 chlapca a 2 dievčatá (3 deti) a pochovali 11 mužov a 4 ženy (15 pohrebov) z toho 7
na Balážoch. Po 4 rokoch sme mali Boh vďaka aj jeden sobáš. Začali sme s prípravou na prijatie
sviatosti birmovania (20 stredoškolákov z ktorých pravidelnú riadnu účasť v chráme (nie za ním) na
nedeľnej omši má približne polovica). Počas prvých piatkov navštevujem po domoch 20 chorých.
K prvému sv. prijímaniu tento rok pristúpilo 7 detí z toho 3 z Balážov. Z detí, ktoré boli na sv.
prijímaní predchádzajúce 3 roky nechodí do kostola a ku sviatostiam žiadne... Náboženské hodnoty
sú v našej farnosti zakorenené len v úzkom kruhu duchovne orientovaných osôb. Mladšie generačné
ročníky a najmä stredná generácia kresťanské hodnoty neprijíma ako regulatív svojho správania,
alebo sa k nim stavia ľahostajne. Ak z náboženstva niečo prijímajú, potom sú to iba také formy, ktoré
sú nezáväzné, voľnočasové aktivity prispôsobené voľnejšiemu poňatiu. Reálny obraz duchovného
života našej farnosti celkovo hodnotím ako veľmi dramatický.
Dôležité okamihy zo života farnosti v tomto roku:
 Začiatkom roka 5 manželských párov absolvovalo dvojmesačnú formáciu „Manželské večery“.
 Od februára sme začali pravidelné stretávanie sa mužov: „Modlitby otcov“.
 Dva krát a to 7-8 júl a 7-9 september sme mali vo farnosti 40 hodinovú adoráciu.
 Ďakujem za obety a modlitby ktoré prinášate pobožností – ruženec pred sv. omšami, krížové
cesty, krížovú cestu chotárom, nedeľné popoludňajšie pobožnosti... Taktiež dakujem všetkým,
ktorí sa od mája do októbra zúčastňovali na pravidelných štvrtkových adoráciách, teraz počas
zimných mesiacov na biblických stretnutiach, stretnutiach nad Katechizmom Katolíckej Cirkvi i
pobožnostiach po domoch (Kto dá prístrešie sv. rodine). Ďakujem za modlitby a obety členom
ružencového bratstva i členom spoločenstva Rodiny Nepoškvrnenej. Všetkým ďakujem za
trpezlivosť a najmä vytrvalosť v ďalších modlitbách a ich obety.
 V priebehu roka pokračujeme na fare v stretávaní sa s deťmi v piatok po sv. omši. Za ich vedenie
a koordináciu, organizovanie Dňa detí, Jasličkovej pobožnosti, pomoc pri farskej katechéze
prvoprijímajúcih ďakujem predovšetkým Márii Vaníkovej, Martine a Veronike Strečkovej.
 V adventnom čase sme mali možnosť navštevovať ranné rorátne sv. omše. Veľmi som bol
povzbudený Vašou hojnou účasťou na nich – zvyčajne nás bolo viac ako 50. Ďakujem p. Pavlovi
Strečkovi za zabezpečenie vianočného stromčeka, p. starostovi za jeho dovoz.
 V rámci života tohto farského chrámu ďakujem p. Ľubomírovi Gregorovi za zorganizovanie a asi
15 ďalším chlapom za účasť na brigáde pri oprave farského oplotenia. Za každodennú službu
v chráme ďakujem p. kostolníčke p. Viole Murgašovej, ktorej službu od marca prebrali p. Anna
Homolová a Marcela Murgašová – aj im srdečná vďaka! Za pomoc pri zdobení chrámu na Veľkú
noc a Sedembolestnú PM p. Renáte Lamperovej. Za pomoc pri liturgii ďakujem všetkým
lektorom, (zvlášť p. Alene Majeríkovej za rozpisy) p. organistke Beate Strečkovej, akolytom p.
Milanovi Vaníkovi a p. Pavlovi Strečkovi a taktiež miništrantom. Ďakujem všetkým, ktorí ste sa
zapájali do nácvikov piesní a aj veľkonočných pašií. Priestor pre tieto služby je v našej farnosti
neustále otvorený a preto budem vďačný aj za ďašie posily, alebo povzbudenia k službe vašich
detí ale najmä osobný príklad duchovného života a vytrvalého prijímania sviatostí. Konkrétne
návrhy na zapojenie sa sú v druhej časti tohto listu - pod čiarou.

Prehľad hospodárenia za rok 2012
Príjmy:
Zvonček a zbierky pre potreby farnosti:
Zbierky na odoslanie - 11x : (Katolícka univerzita, 2 x kňazský seminár,
2x charita, mládež, Sv. Zem, KBS, masmédiá, Halier sv. Petra, misie)
Dary veriacich farnosti (3071,08) a príspevky hostí na chod fary (1135 €)
Príspevky za časopisy a knihy
Ostatné príjmy (prímy nedaňové 975 €, nájomné 408 €, úroky 0,29 €)
Príjmy spolu :

1809,40 €
4206,08 €
961,05 €
1383,29 €
13089,36 €

Výdavky:
Kostol (liturgické výdavky 479,42 €, energie 707,35 €, opravy 1160,01 €)
Farské priestory (administratívne 787,59 €, energie 1676,62 €, opravy 1091,55 €)
Nákup hnuteľného majetku
Nákup kníh a časopisov
Odoslané zbierky
Poistenie budov (391,02 €) a príspevky do fondov Biskupského úradu (164,60 €)
Splatenie poskytnutej pôžičky
Ostatné výdavky nedaňové
Výdavky spolu

2346,78 €
3555,76 €
1507,46 €
966,16 €
1809,40 €
555,62 €
1250,00 €
36,57 €
12027,75 €

4738,54 €

Stav k 29. 12. 2012: bankový účet 1596,11 €; pokladňa: 226 €; záväzky voči tretím stranám nemáme.

Všetkým, ktorým úprimne leží na srdci svätosť života našej farnosti
a aj jej hmotná prevádzka vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!

Ako ďalej v nasledujúcom roku?
Drahí moji farníci!
Život v každej jednej rodine so sebou obnáša mnoho radostí aj starostí. Farnosť je vo svojej
podstate tiež jednou veľkou rodinou ... dalo by sa povedať, že je to taká veľká rodina rodín.
Starostlivosť o takúto veľkú rodinu je na pleciach farára, avšak tak ako je to aj v bežnej rodine, tak aj
vo farnosti jej chod nespravuje iba jeden jej člen. Neraz veľmi intenzívne musia pomáhať aj deti a
neraz pri väčších udalostiach života v rodine aj vzdialenejší príbuzní.
Nižšie uvádzam zoznam aktivít, ktoré tvoria jadro života našej farnosti. Sú v nej aktivity, ktoré
prináležia výlučne správcovi farnosti, ale aj také pre ktoré moja asistencia nie je potrebná. V zozname
sú aktivity ktoré sa, Bohu vďaka, už zabehli a berieme ich ako samozrejmosť a možno si ich ani
nepovšimneme. Možno si iba pomyslíme, že ono "sa to urobí", že predsa "niekto" to spraví. Určite aj
Vy viete, že v živote rodiny sa nič neurobí samo. Preto ďakujem všetkým tým, ktorí veľkodušne
vstupujete do života farnosti svojou ochotnou službou. Je to pár pozorných duší, ktoré majú oči a
vidia, majú uši a počujú.
Žiaľ, niektoré z nižšie uvedených aktivít a služieb v našej farnosti vážne pokuľhávajú, ba až
zlyhávajú. Nejdem teraz vymenuvávať ktorá aktivita konkrétne funguje a ktorá nie, poprípade

hodnotiť, prečo áno a prečo nie. Bolo by však mojím veľkým snom, ak by každý z Vás, ktorý čítate
tieto riadky mal otvorené srdce a myseľ a počúval hlas Ducha Svätého - ak Vás pre niektorú z nižšie
uvedených aktivít povoláva do pravidelnej, alebo len príležitostnej spolupráce. Na najbližšom
stretnutí členov farskej rady im plánujem predložiť tento zoznam aktivít s prosbou, aby sme spoločne
hľadali, ktorú aktivitu, ako a s koho pomocou rozvinúť, posilniť. Je preto možné, že v priebehu
budúceho roka možno aj Vás niektorý z členov farskej rady osloví s prosbou o konkrétnu pomoc pri
rozvíjaní života v našej farnosti. Ak Vás nik neosloví, ale Vy ste napriek tomu ochotný pomôcť, tak sa
prosím neváhajte prihlásiť sám.
Viem si predstaviť, že v rámci života farnosti túžite ešte po niečom kvalitnejšom a početnejšom
programe ako je ten, ktorý je uvedený v nižšom zozname činností. Veľmi sa preto poteším
akémukoľvek návrhu, ktorý ste v tomto prípade ochotní Vy sám rozvinúť a ponúknuť a ja sľubujem, že
v rámci možností sa po prehodnotení Vášho návrhu budem snažiť o podporu Vašej iniciatívy.
Rozvoj aktivít a ich koordinácia, preberanie konkrétnej zodpovednosti za život farnosti je hlavnou
úlohou farskej rady a v širšom meradle aj každého člena farnosti. Preto ďakujem za akúkoľvek pomoc
pri preberaní konkrétnej zodpovednosti za život farskej rodiny. Dúfam, že rozumiete, že urobiť sa dá
ešte oveľa viac, ako je tomu dnes, avšak nejde to bez širšej pomoci. Preto Vás srdečne prosím, aby ste
mali pre tieto služby vo farnosti otvorené srdce a myseľ. Život farskej rodiny je životom každého
jedného z nás, ktorí navštevujeme chrám. Modlím sa za všetkých Vás, aby Vám dobrý Boh dal do
srdca túžbu nechať sa viesť Duchom Svätým. Ďakujem za porozumenie a teším sa na ovocie našej
spolupráce v nasledujúcom kalendárnom roku.
Váš farár

Zoznam aktuálnych a plánovaných aktivít
života farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Priechode
Chrám a liturgický život

Vysluhovanie sviatostí - sv. omše, spovede
Služba organistu - sv. omše, pohreby a sobáše
Chrámový zbor - dospelí, miešaný, detský
Služba lektorov - čítanie Sv. Písma a prosieb pri sv. omši, ich formácia
Koordinácia služby lektorov - rozpisy, supervízia
Služba mimoriadneho rozdávateľa sviatosti oltárnej
Služba miništrantov - výpomoc pri liturgii sv. omše, pohreboch
Služba kostolníka - otvorenie chrámu, príprava sv. omše, výmena plachiet, menšie riadenie
Pranie a žehlenie oblečenia miništrantov a kňaza
Pranie a žehlenie kalichových purifikatórii
Zabezpečovanie liturgických potrieb - hostie, víno, knihy, sviece, kadidlo
Príprava oznamov a infolistu
Návšteva chorých po domoch
Hĺbkové upratovanie v kostole 2x ročne
Príprava pobožností - Krížová cesta, Kto dá prístrešie sv. rodine, adorácie, nedeľné pobožnosti
Ružencové bratstvo - služba modlitby sv. ruženca pred sv. omšou, charita, evanjelizácia
Spoločenstvo Nepoškvrnenej - služba obety vlastného utrpenia, charita, evanjelizácia
Služba nástenkára

Farská administrácia

Zvonček a zbierky - počítanie a rozmenenie mincí
Zvonček a zbierky - vklady na účet, príp. ich odvod na BU
Ekonomika - evidencia farského účtovníctva

Farská administrácia - matriky, kronika, úradná pošta ...
Administratívna správa farského majetku
Fyzická pomoc pri správe farského majetku - pravidelná údržba kostola, kaplnky, fary a farskej
záhrady (odpratávanie snehu, kosenie trávy).
Fyzická pomoc pri správe farského majetku - mimoriadne brigády okolo kostola, kaplnky a fary
Obstarávanie hmotných potrieb súvisiacich so správou farského majetku

Život vo farnosti - pravidelné aktivity

Príprava rodičov pred prijatím sviatosti krstu dieťaťa - farská katechéza
Príprava snúbencov pred prijatím sviatosti manželstva - farská katechéza
Stretnutia detí pred prvým sv. prijímaním - farská katechéza
Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí - farská katechéza
Stretnutia birmovancov - farská katechéza
Stretnutia birmovancov - animácia skupiniek birmovancov
Stretnutia birmovancov - praktická pomoc
Stretnutia rodičov birmovancov - farská katechéza
Stretnutie detí v piatky po sv. omši - animácia stretnutí a účasť
Dohľad nad stretnutiami detí počas piatkových stretnutí - praktická pomoc
Stretnutia dospelých nad Sv. Písmom a Katechizmom - farská katechéza
Celodenná farská adorácia – 16. apríl, 13. december - príprava a účasť
40 hodinová víkendová adorácia v letnom čase - príprava a účasť
Upratovanie spoločných priestorov fary každý pondelok doobeda - praktická pomoc
Stretnutia modlitby otcov – animácia a účasť
Stretnutie modlitby matiek – animácia a účasť
Stretnutia manželov – animácia a účasť

Život vo farnosti - príležitostné aktivity

Príprava pohostenia pre hosťujúcich kňazov po spoločnom spovedaní: 5 pôstna, 3 adventná nedeľa, a
15. september (hody) a prípadne dekanátne rekolekcie kňazov v našej farnosti - nákup potravín,
stolovanie, varenie, obsluha, upratovanie
Koordinácia pohostenia v hale pre farníkov a upratovanie na hody (15. septembra)
Dohľad pri deťoch pri príprave Božieho hrobu, Betlehema a stavanie vianočného stromčeka
Kvetinová výzdoba chrámu - zakúpenie, naaranžovanie, starostlivosť o kvety
Nácvik jasličkovej pobožnosti
Koledovanie, Dobrá novina
Príprava Dňa detí a farských opekačiek
Supervízia miništrantov
Supervízia animátoriek detských stretiek
Príprava a spoluorganizovanie farských pútí
Požehnávanie domov v období Zjavenia Pána
Upratovanie všetkých priestorov fary hĺbkovo 2 x ročne
Príležitostná služba pre hostí vo fare - varenie, upratovanie
Školenia, výlety a iné voľnočasové aktivity s prepojením na duchovný život

Prehľad života farnosti Sedembolestnej Panny Márie
v Priechode za kalendárny rok 2013
Krátke hodnotenie sviatostného života

Počas roka sme vo farnosti mali odslúžených 480 sv. omší. Pochovali sme 13 farníkov
(z toho 2 z Balážov), pokrstili 12 detí (z toho 1 z Balážov), zosobášili 2 páry snúbencov,
pobirmovali 20 mladých stredoškolákov. K prvému sv. prijímaniu tento rok pristúpilo 6 detí
z toho 1 z Balážov. Počas prvých piatkov navštevujem po domoch 24 chorých (z toho 3 na
Balážoch).
Obzvlášť ma trápi duchovný život rodín a mládeže - birmovka bola pre ¾ z nich posledným
kontaktom s kostolom, pritom som počas prípravy na birmovku u väčšiny videl úprimný
záujem o prehĺbenie duchovného života. Ešte horšie je to u prvoprijímajúcich detí... Sám sa
pýtam čo zmeniť na prípravách, pretože do prípravy na birmovku, ako aj k prvému sv.
prijímaniu som vložil celé svoje srdce (aj keď určite nie bez chýb a omylov). Žiaľ tlak
spoločenského prostredia sa ukazuje neporovnateľne silnejší, ako ich schopnosť vytrvať
v prehlbovaní viery. Prosím preto obzvlášť rodičov, ale aj ostatných manželov v strednom
veku o pomoc. Pre nasledujúce obdobie života našej farnosti vidím hlavné nebezpečie práve
v neschopnosti odovzdať vieru (nie iba zvyky a tradície) mladšej generácii. Chcem Vás v tejto
súvislosti všetkých poprosiť o využitie milostí, ktoré nám dobrý Pán ponúka v rámci
nasledujúceho roku 2014, ktorý bude zasvätený Sedembolestnej Panne Márii, patrónke
Slovenska i nášho chrámu. Zázrak ktorý sa stal pred 450 rokmi v Šaštíne na príhovor Panny
Márie, keď v r. 1564 Angelika Bakičová, manželka grófa Imricha Czobora (majiteľ šaštinského
panstva), dala zhotoviť sochu Sedembolestnej. Tento zázrak totiž súvisel s vyslyšaním modlitieb
práve v oblasti rodinného súženia. Takéto zázraky potrebujeme zakúsiť aj dnes a na vlastnej koži.
Pomôžte preto prosím vyprosením podobných zázrakov v životoch našich rodín, začať
odovzdávať osobnú vieru mladším generáciám, za ktoré pred Bohom spoločne nesieme
zodpovednosť. Pán je ten istý včera dnes a naveky!

Dôležité okamihy zo života farnosti v tomto roku:
 V januári 2014 sa zavŕšia dva roky ako sa začali pravidelné stretávanie sa mužov:
„Modlitby otcov“, a naďalej sa veľmi teším, že stále sa stretáva skupina pribl. 10 chlapov.
Spoločenstvo je otvorené, pozvanie pre nových členov trvá. Žiaľ pokus vytvorenie
podobného spoločenstva žien: „Modlitby matiek“ sa na tento čas neujal.
 Počas celého roka sa konali na fare pravidelné stretnutia s birmovancami. Birmovanci mali
možnosť zažiť 10 týždňový evanjelizačný kurz ALFA vrátane celodennej duchovnej obnovy.
Neskôr 15 týžňdový kurz nad Katechizmom Katolíckej cirkvi pre mladých YOUCAT.
V priebehu roka boli taktiež 3 x osobné stretnutia birmovancov s kňazom. Ďakujem
animátorkám, ktoré mi vytrvalo pomáhali a Renatke Čížovej za vytrvalú pomoc pri
príprave pohostenia pred každým nedeľným stretnutím.
 Vo februári sa zlomilo srdce stredného zvona na veži nášho chrámu. Následne boli
vymenené všetky tri srdcia našich zvonov. Oprava si vyžiadala investíciu 1.500 €. Ďakujem
za finančné príspevky na tento úmysel.
 3. marca sme boli na spoločnej krížovej ceste farnosti na Kalvárskej hore na Urpíne.

 12. až 16. marca sa 20 našich farníkov v rámci „Roka viery“ zúčastnilo na púti do Večného
mesta Rím. Okrem početných pamiatok, sme mohli byť z Božej prozreteľnosti aj priamymi
svedkami zvolenia Sv. Otca Františka za pápeža.
 V máji sme mali vo farností slávnosť prvého svätého prijímania detí tretej triedy našej ZŠ,
taktiež jeden sobáš a privítali sme na otvorenej prednáške s diskusiou D.p. Gabriela Brendzu,
ktorý nám z kroniky farnosti Selce, priblížil priebeh slávnosti zasvätenia tamojšieho chrámu
sv. Cyrilovi a Metodovi - biskupom Štefanom Moysesom v máji 1863.
 30. mája sme putovali pešo do farnosti Selce na slávnosť 150 výročia zasvätenia
selčianskeho chrámu svätým solúnskym bratom.
 8. júna sme boli v rámci 1150. výročia príchodu Sv. Cyrila a Metoda na spoločnej farskej
púti autobusom na Velehrade. Sv. omšu v staroslovianskom jazyku a našich predkov
a v gréckej liturgii slúžil Mons. Milan Chautur, gr.kat. eparcha z Košíc. Cestou naspäť sme
sa zastavili na najstaršom mieste na ktorom bol vybudovaný benediktínsky kláštor na
Slovensku – Skalka pri Trenčíne.
 21. júna sa naše animátorky posnažili okrem pravidelných piatkových stretnutí pripraviť pre
deti aj dvojdňový športovo – duchovný program spojený aj s nočným prespaním na fare.
 5. júla sme putovali pešo do farnosti Selce na hlavnú diecéznu slávnosť Sv. Cyrila a Metoda
pri príležitosti 1150 výročia príchodu našich vierozvestcov na územie Slovenska.
 14. júla bola slúžená sv. omša za ochranu nenarodených detí a v našej farnosti pobudla
socha s názvom „Stretnutie s matkou“. Zároveň sa konala aj 4 dňová duchovná obnova
pre dievčatá zameraná na tému „Krása, ktorá spasí svet“.
 V priebehu mesiacov jún – august sa vo filiálnom kostole sv. Jozefa na Balážoch
vykonávala rekonštrukcia exteriéru a interiéru. Stierkovanie, vymaľovanie, inštalácia
nového podlahového kúrenia, úprava liturgického priestoru... Okrem zazmluvnených
firiem, ktoré vykonávali hlavnú časť prác, sa chcem na tomto mieste poďakovať
pomocníkom tu z Priechodu, ktorí mi pomáhali najmä pri dokončievacích prácach tohto
mimoriadne náročného a veľkého diela.
 17. augusta štyria naši farníci odvážli spolu s pútnikmi z Krupiny, Hiadľa, Medzibrodu
a Podkoníc putovať pešo na Staré Hory, kde bola púť pri príležitosti slávnosti
Nanebovzatia Panny Márie. Ďakujem ešte raz za prípravu večere a pohostenia pre
pútnikov z Krupiny ktorí spali na našej fare! Bol by som veľmi rád, ak by sa budúci rok
pripojilo k tejto púti oveľa viac našich farníkov. Bola to súčasť tradície aj tejto obce...
Prosím, príďte ju znovu objaviť. Kto putuje, modlí sa celým svojím telom ...
 6. až 8. septembra sme mali vo farnosti 40 hodinovú adoráciu spojenú so stretnutím
mladých ľudí z celého Slovenska, ktorí sa angažujú v témach Teológie manželstva a rodiny.
Ďakujem p. Chabanovej za navarenie fazuľovej polievky pre hostí a ostatným za koláče
a tvarožníky.
 15. septembra sme mali v našej farnosti slávnosť titulu nášho chrámu. Privítali sme
prefekta Kňazského seminára z Badína – D.p. Jozefa Repku, ale po prvý krát aj dychovú
hudbu Selčianka, ktorá umocnila svojím umením slávnostnú atmosféru. Ďakujem ženám
za prípravu agapé na fare. Poobede sme mohli byť účastníkmi organového koncertu
v podaní „Priateľov hudby“.
 22. septembra vyše 20 našich farníkov putovalo na celoslovenský „Pochod za život“ do
Košíc. Ďakujem za vinše a gratulácie pri príležitosti môjho životného jubilea.

 10. októbra bola birmovka. Sviatosť birmovania vysluhoval gen. vikár Dp. Branislav Koppal.
Následná neprítomnosť väčšiny birmovancov aspoň v kontakte so sviatosťami je pre mňa
veľkou bolesťou.
 30. októbra sa na fare uskutočnil program detí pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
 V novembri bola vykonaná kontrola a základná oprava organa. Ďakujem za pomoc pri
splatení faktúry (1.500 €) i pri prestravovaní majstrov počas ich pobytu na našej fare.
 9. decembra sme začali vo farnosti 10-týždňový „Kurz rodičovstva detí od 0 do 10 r.“
 V decembri, počas adventu, sme opäť mohli navštevovať v pondelok, stredu a sobotu
rorátne sv. omše, ktoré sa tešili veľkej obľube. V soboty po rorátnej sv. omši boli deti
pozvané na faru na spoločné raňajky. Ďakujem p. Hrabajovej a Renatke Čížovej za pomoc
pri ich príprave a taktiež pri upratovaní po raňajkách.
 Pred sviatkami Božieho narodenia sme opäť spoločne s deťmi zdobili medovníčky, ktoré ste
napiekli. Následne sme zdobili aj vianočný stromček v kostole. Pre tieto aktivity stále veľmi
chýba pomoc dospelých, keďže je tam veľa činností, ktoré deti samé nezvládnu...
 25. decembra sa po prvý krát uskutočnilo v našej farnosti koledovanie detí „Dobrá
novina“. Deti - koledníci boli ôsmi, tri dospelé osoby boli sprievodcami, navštívili sme 22
domov a pre deti v Afrike sa vykoledovalo 392 €.

Poďakovania:
 Ďakujem za obety a modlitby ktoré prinášate v rámci pobožností – ruženec pred sv.
omšami, krížové cesty, nedeľné pobožnosti... Taktiež dakujem všetkým, ktorí sa od mája
do októbra zúčastňovali na pravidelných štvrtkových adoráciách, i pobožnostiach po
domoch (Kto dá prístrešie sv. rodine). Ďakujem za modlitby, obety i finančné dary členom
Ružencového bratstva i členom spoločenstva Rodiny Nepoškvrnenej.
 V priebehu roka pokračujeme na fare v stretávaní sa s deťmi v piatok po sv. omši. Za ich
vedenie a koordináciu, a pomoc pri farskej katechéze s prvoprijímajúcimi ďakujem
predovšetkým Márii Vaníkovej, Martine a Veronike Strečkovej.
 V rámci života tohto farského chrámu za každodennú službu v chráme ďakujem p.
kostolníčkam Anne Homolovej a Marcele Murgašovej. Je to skytá, ale mimoriadne
dôležitá súčasť života farnosti prosím preto pre ne o porozumie ak Vás s niečím oslovia.
 Za pomoc pri liturgii ďakujem všetkým lektorom, zvlášť p. Alene Majeríkovej za rozpisy, p.
organistke Beate Strečkovej, od augusta aj novej organistke na Balážoch - Beáte
Hrabajovej za hudobné doprevádzanie. Ďakujem akolytom p. Milanovi Vaníkovi a p.
Pavlovi Strečkovi a taktiež miništrantom.
 Chlapom z modlitieb otcov ďakujem za pomoc pri zabezpečení jednej fúry palivového
dreva pre vykurovanie fary. Pánovi Gregorovi za drobné opravy v okolí kostola a fary.
 Pavlovi Strečkovi a pomocníkom osobitne ďakujem za inštaláciu rampy do kostola pre
vozíčkarov a to bez nároku na akúkoľvek finančnú pomoc za materiál či za robotu!
 Za službu pri počítaní peňazí zo zvončeka a zbierok, ďakujem p. Beate Hrabajovej a p.
Ivane Čunderlíkovej. Za vedenie účtovníctva farnosti p. Silvii Strečkovej.
 V neposlednej miere ďakujem svojim rodičom za kompletné udržiavanie chodu farskej
budovy a záhrady a tiež za vytváranie zázemia pre každú jednu pripravovanú akciu.

Prehľad finančného hospodárenia za rok 2013
Príjmy:

Zvonček (4511,29 €), zbierky na organ zvony a kúrenie kostola a fary (3879,09 €):
Zbierky na odoslanie - 11x : (2 x kňazský seminár, 2x charita, mládež,
Sv. Zem, KBS, masmédiá, Halier sv. Petra, misie, obete hurikánu Filipíny):
Dary veriacich farnosti:
Príspevky za časopisy a knihy:
Ostatné príjmy:
Príjmy spolu :

8.390,38 €
1.856,97 €
1.875,00 €
771,45 €
190,12 €
13.083,92 €

Výdavky:

Kostol (liturgické výdavky 430,72 €, energie 1212,86 €, oprava zvonov 1500 €,
oprava organa 1500 €, kvety 395,89, malé opravy 88,28€):
Farské priestory (administratívne 649,53 €, energie 1268,90 €, opravy 1157,14 €):
Nákup hnuteľného majetku (371,11 €), poplatky obci (49,50 €):
Nákup kníh a časopisov:
Odoslané zbierky:
Poistenie budov (391,02 €) a príspevky do fondov Biskupského úradu (158,90 €) :
Ostatné výdavky nedaňové (91,20 €) a daň z príjmu (77,52 €):
Výdavky spolu

5.127,75 €
3.075,57 €
420,61 €
1.344,02 €
1.856,97 €
549,92 €
168,72 €
12.543,56 €

K pondelku 30. 12. 2013 sme mali na bankovom účte 1139,93 € a hotovosť v pokladni: 704,79 €.
Pre porovnanie uvádzam, že v roku 2012 boli celkové príjmy: 13.089,36 €, čo je oproti tomuto roku
o 5,44 € viac. Tento účtovne zanedbateľný rozdiel je však oproti minulému roku v skutočnosti dosť
veľký. Minulý rok bol totiž príjem z urbáru a nájmu (1.383,29 €), čo tento rok vypadlo. O
približne túto sumu boli tento rok vyššie zbierky od Vás ako veriacich, ktoré sa konali najmä
v súvislosti s opravou zvonov a organa. Za to teda veľmi pekne ďakujem. Celkové výdavky boli v roku
2012: 12.027,75 €, tj. oproti tomuto roku to bolo o 515,81 € menej. Minulý rok bola ešte splácaná
pôžička za rekonštrukciu kúrenia fary. Tento rok zasa boli zasa o 2.780 € vyššie výdavky na
prevádzku a údržbu kostola (5.127,75 € oproti 2.346,78 € z roka 2012). V jedenástych zbierkach
určených na odoslanie sa tento rok vyzbierala suma takmer rovnaká ako minulý rok (rozdiel je + 47 €
tj. 1.856 € oproti 1.809 € z roka 2012). Aj ostatné výdavky ako poistky, príspevky na BU a iné
poplatky zostali v porovnaní s minulým rokom veľmi podobné.
Všetkým Vám, ktorí ste sa aj tento rok obetavo pričinili o možnosť fungovania našej farnosti po
stránke finančnej a hmotnej veľmi pekne ďakujem. Uvedomujem si, že je to neraz z Vašej strany
neraz veľká obeta, ale ako vidíte sami, naša farnosť okrem Vás nemá žiadny iný príjem ... a teda bez
Vás by tu nebola. Samozrejme okrem Vašich finančných darov o ktorých sme práve hovorili, sú tu
ešte veľké obety času a vlastných síl investovaných do prevádzky kostola, fary, farských
spoločenstiev detí, mládeže, či dospelých. Bez týchto a mnohých ďalších obiet v najrozličnejších
formách a podobách - od duchovných, cez ľudské až po tie vo forme potravín či koláčov na rozličné
akcie – by sa život vo farnosti nevyhnutne obmedzil výlučne na liturgické úkony v kostole, tak, ako to
býva zvykom na filiálkach...

Všetkým Vám, ktorí sa teda zaujímate o život farnosti, ale ešte viac Vám, ktorým leží na
srdci reálny život v tejto farnosti úprimne ďakujem!

Prehľad života farnosti Sedembolestnej Panny Márie
v Priechode za kalendárny rok 2014
Krátke hodnotenie sviatostného života
Počas uplynulého roka sme vo farnosti mali odslúžených rovnaký počet sv. omší ako v roku
2013 a to 480 pri ktorých bolo rozdaných približne 13.000 sv. prijímaní. Pochovali sme
rovnaký počet farníkov ako v roku 2013 teda 13 (opäť 11 z Priechodu a 2 z Balážov). Do
farnosti sme však privítali o 7 detí menej oproti minulému roku t.j počet krstov klesol z 12 na
5 z (4 chlapci a 1 dievča). Sobáše, birmovka a prvé sv. prijímanie v roku 2014 vyslúžené
neboli. Tento rok bol rokom Sedembolestnej Panny Márie. V našom chráme odzneli každú
druhú nedeľu v mesiaci tematické príhovory k jednotlivým bolestiam Panny Márie, privítali
sme niekoľko skupín pútnikov ktorí si prišli uctiť Bolestnú Matku aj do nášho chrámu a sami
sme putovali v júli ku Kráľovnej pokoja do Medžugoria a v auguste k Matke Sedembolestnej
do Národnej baziliky v Šaštíne.

Dôležité okamihy zo života farnosti v tomto roku:

 V januári sa zavŕši tretí rok pravidelného stretávania sa mužov na „Modlitbách otcov“.
Ďakujem chlapom za vytrvalosť a vernosť v modlitbe a otvorenosť. Priznávam, že najmä
ponúknuté priateľstvo je pre mňa veľkým povzbudením a posilou.
 Počas januára a februára 2014 sa konal na fare Kurz rodičovstva pre deti od 0 do 10 rokov.
Zúčastnili sa ho 4 manželské páry.
 Vo februári bol v sakristii kostola prvý krát v histórii kostola inštalovaný nábytok na mieru.
 Každý piatok sa po sv. omši na fare konali stretnutia s mládežou. Ďakujem animátorkám!
 V nedeľu 2. marca hosťoval v našej farnosti zmiešaný spevácky zbor Collegium Cantus,
ktorý pôsobí pri Dome Matice slovenskej v Banskej Bystrici.
 V nedeľu 7. marca sme požehnali nový misijný kríž pred kostolom – za dodanie vhodného
dreva vďačíme Jarkovi Strečkovi, zhotovenie p. Jánovi Chabanovi.
 Na jar sme privítali do radov miništrantov bratov Čunderlíkovcov. Ich odvaha pritiahla
posledným časom bližšie k oltáru ďalších kamarátov ... len vytrvať!
 Slávenie Veľkej noci opäť sprevádzali pobožnosti krížovéj cesty tak v chráme ako i na
farskom dvore. Za výzdobu Božieho hrobu ďakujem p. Beáte Hrabajovej.
 13. mája sa v našom chráme slúžila dekanátna sv. omša za ochranu nenarodených detí.
Prišlo viacero kňazov i hostí z farností dekanátu. Po sv. omši sme si všetkých uctili
spoločným agapé na farskom dvore. Ďakujem ženám za koláče, chlebíky, šaláty...
 25. júna priši do nášho chrámu so svojím koncertom deti a mládežníci z Fončordy.
 5. júla sme putovali pešo do farnosti Selce na slávnosť sv. Sv. Cyrila a Metoda. Ešte v ten
istý deň poobede sme začali našu farskú púť na mariánske pútne miesto v BosneHercegovine do Medžugoria. Ďakujem Pánovi za každého účasníka, je veľmi povzbudivé,
že sa naplnil celý autobus. Od návratu z púte sme sa začali po každej sv. omši modliť
„ruženček pokoja“ s tajomstvami bolestí Panny Márie a adoráciami resp. modlitbami
ruženca každý utorok po sv. omši. Kiež by Pán požehnal toto dielo jeho milosti a našiel
otvorenosť našich sŕdc pre svoje pozvanie k viere, nádeji a láske!
 V priebehu mesiacov jún – október prebiehala v našom chráme rekonštrukcia vstupného
schodiska. Väčšina prác bola vykonaná svojpomocne, myslím, že výsledné dielo je veľmi
pekné a funkčné. Ďakujem všetkým brigádnikom (najmä p. Ľubomírovi Gregorovi a Jánovi

Chabanovi), ďakujem Obecnému úradu v Priechode za výpomoc vo forme
zaangažovania aktivačných zamestnancov, poskytnutie traktora a finančnú dotáciu.
Ďakujem všetkým čo prišli fyzicky pomôcť za ich námahu i osobný vklad v podobe
bezodplatného používania osobných pracovných nástrojov (miešačka, dopravné
prostriedky, píly, brúsky, zbíjačky), poskytnutie spotrebného materiálu (drevo na
šalovanie, spojovací materiál, technický plyn, železo, farba, brúsne kotúče). Ďakujem za
odborné rady a konzultácie (stavebný dozor, architekt) atď. Ešte raz ďakujem všetkým,
ktorí ste sa podieľali na realizácii tohto diela! Video dokument o priebehu prác nájdete tu:
https://www.youtube.com/watch?v=CGd_PyZrpo0
 16. augusta sme spolu s pútnikmi z Krupiny, Hiadľa a Medzibrodu opäť putovali pešo na Staré
Hory, kde bola slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Ďakujem p. Marte Chabanovej za
prípravu večere pre pútnikov z Krupiny, ktorí z piatka na sobotu spali na našej fare!
 30. augusta sme putovali do Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, kde
sme si spolu o. biskupom Mariánom Chovancom a ostatnými veriacimi z farností diecézy
uctili našu patrónku. Cestou späť sme navštívili ešte jedno pútnické miesto – Marianku.
 15. septembra na slávnosť titulu nášho chrámu sme privítali medzi nami generálneho
riaditeľa Rádia Lumen – D.p. Juraja Spuchľáka. Na sv. omši bola prítomná aj početná
skupina veriacich zo Slovenskej Ľupče, a niekoľko veriacich zo Seliec a Podkoníc. Liturgiu
sprevádzala dychová hudba Selčianka. Ďakujem p. organistke za nácvik spevov, zboru
a kostolníčkam za prípravu liturgie, ženám za prípravu veľkolepého agapé po sv. omši pre
domácich i hostí z celého dekanátu. Poobede sme mohli byť účastníkmi huslového
koncertu v podaní Alenky Hermanovej a Janky Macíkovej. Záznam si môžete pozrieť tu:
https://www.youtube.com/watch?v=8BwRdaFCB7k

 Od októbra sme začali s prípravou na prvé sv. prijímanie. Rodičia sú pozývaní na
pravidelné mesačné stretnutia na faru, kde spoločne diskutujeme o výchove detí v rámci
Kurzu rodičovsta. Deťom sa v tom čase venuje dospievajúca mládež. Za prípravu katechéz
pre deti ďakujem Beatke Hrabajovej a Silvii Vaníkovej.
 23. októbra sa na fare uskutočnil program detí pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
 V decembri, počas adventu, sme opäť mohli navštevovať v pondelok, stredu a sobotu rorátne
sv. omše, ktoré sa opäť tešili veľkej obľube. V soboty po rorátnej sv. omši boli deti pozvané na
faru na spoločné raňajky. Ďakujem p. Beáte Hrabajovej a p. Jane Chabanovej za pomoc pri ich
príprave a mládežníkom za pomoc pri upratovaní po raňajkách.
 Pred sviatkami Božieho narodenia sme opäť spoločne s deťmi zdobili medovníčky, ktoré
napiekli naše gazdinky. Následne ich deti zdobili a pripravili vianočný stromček v kostole.
 Bezprostredne pred Vianočnými sviatkami sa opäť vo farnosti konala pobožnosť „Kto dá
prístrešie sv. rodine“. Tento rok sa do putovania s ikonou zapojili aj štyri rodiny
prvoprijímajúcich detí. Ďakujem za odvahu a prijatie!
 26. decembra sa už po druhý krát krát uskutočnilo v našej farnosti koledovanie detí
„Dobrá novina“. Deti - koledníci boli ôsmi, tri dospelé osoby boli sprievodcami, navštívili
sme 24 domov a pre deti v Afrike sa vykoledovalo 412 €. Za prípravu a nácvik ďakujem
Martinke Strečkovej a Beatke Hrabajovej.

Poďakovania:

 Ďakujem všetkým farníkom zvlášť chorým a trpiacim ktorých navšetvujem po domoch na
prvé piatky za ich modlitby a osobné obety, ktoré prinášajú za našu farnosť. Ďakujem za
spoločné modlitby tu v chráme v rámci pobožností – každodenný ruženec pred sv. omšou,
krížové cesty, nedeľné pobožnosti, adorácie. Ďakujem za odvahu otvoriť dvere















v domácnostiach – Kto dá prístrešie sv. rodine. Ďakujem za modlitby a finančné dary
farnosti členom Ružencového bratstva i členom spoločenstva Rodiny Nepoškvrnenej.
V priebehu roka pokračujeme na fare v stretávaní sa s deťmi v piatok po sv. omši. Za ich
vedenie a koordináciu, a pomoc pri farskej katechéze s prvoprijímajúcimi ďakujem
predovšetkým Márii Vaníkovej, Martine Strečkovej, Beatke Hrabajovej.
V rámci života tohto farského chrámu za každodennú službu tu v chráme ďakujem p.
kostolníčkam Anne Homolovej a Marcele Murgašovej. Je to každodenná skytá, ale
mimoriadne dôležitá súčasť života farnosti. Ďakujem za vernosť a vytrvalosť!
Ďakujem p. Anne Chabanovej za prípravu pohostenia pre kňazov v čase spoločných
spovedaní na Veľkú noc a v Advente a sl. Lucii Lamperovej za pomoc pri obsluhe.
Ďakujem členom farskej rady (Ľubomír Gregor, Pavol Čunderlík, Ján Chaban, Milan Vaník,
Ján Barilla, Pavol Strečok, Silvia Strečková, Lucia Lamperová) za rady, inšpirácie v rámci
spoločných stretnutí. Ďakujem najmä za praktickú pomoc pri správe farského majeku na
fare, a v kostole, za pomoc pri administrácii úradných záležitostí. Veľmi láskavo prosím
všetkých Vás aby ste sa neostýchali tlmočiť členom farskej rady svoje návrhy a podnety na
zváženie v rámci života farnosti. Istotne sa nedá sa uspokojiť všetky požiadavky, ale každý
podnet bude zvážený a prediskutovaný.
Za pomoc pri liturgii ďakujem všetkým lektorom, zvlášť p. Alene Majeríkovej za trpezlivosť
pri príprave rozpisov, p. organistke Beate Strečkovej za hudobný doprovod pri sv. omšiach
a pohreboch i nácvik zboru počas slávností, Beatke Hrabajovej za hudobné sprevádzanie
sv. omší na Balážoch a zboristom za nácviky i samotné vystúpenia. Ďakujem akolytom p.
Milanovi Vaníkovi a p. Pavlovi Strečkovi za pomoc pri rozdávaní sv. prijímania počas
slávností a sviatkov. Ďakujem miništrantom Petrovi a Marekovi Hrabajovcom, Matúšovi
Dušičkovi za vernosť v službe a oporu pri liturgii, ďakujem Martinkovi a Miškovi
Čunderlíkovcom za ich odvahu a príklad pre druhých.
Za pranie a žehlenie liturgického prestierania ďakujem p. Márii Homolovej, za pranie
miništranských oblečení p. Beate Hrabajovej, liturgických rúch Anne Homolovej. Bez ich
nezištnej pomoci by nebolo naše slávenie sv. omší tak dôstojne pripravené.
Ďakujem p. Vaníkovej a p. Geškovej za pomoc pri príprave kvetinovej výzdoby na slávností.
Za pravidelnú službu pri počítaní peňazí zo zvončeka a zbierok, ďakujem p. Beate
Hrabajovej a p. Ivane Čunderlíkovej. Za vedenie účtovníctva farnosti p. Silvii Strečkovej.
V neposlednej miere ďakujem svojim rodičom za kompletné udržiavanie chodu farskej
budovy a záhrady a tiež za vytváranie zázemia pre každú jednu pripravovanú akciu.
Ďakujem aj za každú jednu úprimnú snahu o pomoc pri rozvoji duchovného
i materiálneho života v našej farnosti všetkým ktorých som zabudol vymenovať!
Video dodokument zo života farnosti nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=0sEjJmSDiHI

Prehľad finančného hospodárenia za rok 2014
Príjmy:

Zvonček (3820,96 €), zbierky pre farnosť – kúrenie, rekonštrukcie (3899,47 €):
Zbierky na odoslanie - 10x : (2 x kňazský seminár 208,96 €, 2 x charita 388,88 €,
mládež 45,11 €, Halier sv. Petra 94,00 €, Misie 314,71 €,
Masmédiá 95,00 €, Sv. Zem 98 €, Boží hrob 145 €)
Dary veriacich
Príspevky za časopisy a knihy:
Príspevok obce - rekonštrukcia:
Nájomné
Úroky
Príjmy spolu :

Výdavky:

Kostol (liturgické výdavky 553,32 €, elektrika 1.830,42 €, opravy 4.555,75 €)
Farské priestory (administratívne 521,42 €, energie 1377,89 €, opravy 1295,82 €):
Nákup hnuteľného majetku
Nákup kníh a časopisov:
Odoslané zbierky:
Poistenie budov (393,02 €) a príspevky do fondov Biskupského úradu (251,70 €) :
Ostatné výdavky nedaňové
Výdavky spolu

7.720,43 €
1.389,66 €
3.200,00 €
727,23 €
1.000,00 €
225,00 €
0,22 €
14.262,54 €

6.939,49 €
3.195,13 €
446,40 €
705,51 €
1.389,66 €
644,72 €
15,50 €
13.336,41 €

K utorku 30. 12. 2014 sme mali na bankovom účte 2417,12 € a hotovosť v pokladni: 408,38 €.
Všetkým Vám, ktorí ste sa aj tento rok obetavo pričinili o možnosť fungovania našej farnosti po
stránke finančnej a hmotnej veľmi pekne ďakujem. Naša farnosť nemá okrem poplatku za prenájom
mikrovlnných antén na veži (204 € ročne) žiadny iný príjem než Vaše milodary. Tento rok sa nám
podarilo realizovať z vlastných zdrojov a bez zadlženia rekonštrukciu vstupného schodiska a to za
veľmi dobrú cenu: 4.088,44 €, čo je veľká vec! Ako môžete vidieť z predchádzajúcich rokov, život
farnosti predpokladá schopnosť pokryť výdavky vždy zruba podobnej výške: r. 2011 = 14.388,81 €, r.
2012 = 12.027,75 €; r. 2013 = 12.543,56 €; r. 2014 = 13.336,41 €. Vždy sa totiž niečo potrebuje
zaplatiť, urobiť, vyriešiť, zrekonštruovať... Mesačné výdavky vo farnosti boli teda tento rok
v priemere 900 €, pričom priemerný mesačný príjem zo zvončeka a zbierok pre farnosť je zhruba
600 €. Ďakujem preto štedrým dobrodincom, ktorí tomu rozumejú a okrem svojich príspevkov
počas nedieľ (ktoré kryjú základné výdavky) venovali farnosti aj svoje mimoriadne príspevky, vďaka
čomu sa darí zrealizovať aj väčšie rekonštrukcie.
Tento rok došlo ku odňatiu nároku na podiely z urbára, ktoré venoval veriacim obce Priechod učiteľ
obecnej školy ešte v polovici minulého storočia. Sám tieto podiely dostal z farnosti Podkonice, ktorá
školu tu v Priechode zriadila v 19. storočí. Uvidíme, či sa v tejto oblasti bude dať vykonať nejaká
právna náprava. Pokiaľ Pán dá, budúci rok by som rád s Vašou pomocou urobil striešku nad
vstupným schodiskom a budeme uvažovať nad možnosťou výmeny vstupných dverí do chrámu
(bočné dvere sú už vymenené) a niekoľko ďalších menších opráv. Pán Boh nám pomáhaj!

Všetkým Vám, ktorí sa teda zaujímate o život farnosti, ale ešte viac Vám,
ktorým leží na srdci reálny život v tejto farnosti úprimne ďakujem!

Prehľad života farnosti Sedembolestnej Panny Márie
v Priechode za kalendárny rok 2015
Krátke hodnotenie sviatostného života
Počas uplynulého roka sme mali vo farnosti odslúžených asi 480 sv. omší na ktorých sa
rozdalo približne 10.000 sv. prijímaní. Pochovali sme 10 farníkov (z toho 5 prijalo sviatosť
zmierenia a eucharistie aspoň raz v rámci posledného roka svojho života a 5 nie). Vo farnosti
sme mali 6 krstov (z toho 3 s trvalým pobytom mimo našu farnosť). Sobáše boli dva,
k prvému sv. prijímaniu pristúpilo 10 žiakov tretieho a štvrtého ročníka.

Okamihy zo života farnosti v tomto roku:

 V januári začneme piaty rok pravidelného stretávania sa mužov na „Modlitbách otcov“.
 Počas školského roka 2014/2015 sa konal na fare Kurz rodičovstva pre deti od 10 do 18
rokov pre rodičov prvoprijímajúcich detí. Zároveň prvoprijímajúce deti na fare mali
pravidelné stretnutia s animátorkami.
 Slávenie Veľkej noci opäť sprevádzali pobožnosti krížovéj cesty tak v chráme ako i na
farskom dvore. Počas piatkov boli pozvané na predmodlievanie jednotlivé stavy.
 19. - 21. júna naša mládež pripravila celovíkendový program pre prvoprijímajúce deti na fare.
Náplňou boli hry, ale aj modlitby a katechézy. Nech Pán požehná vynaložené úsilie!
 5. júla sme putovali pešo do farnosti Selce na slávnosť sv. Sv. Cyrila a Metoda.
 15. augusta sme spolu s pútnikmi z Krupiny, opäť putovali pešo na Staré Hory.
 V auguste sme boli s mládežou na výlete na Prašivej.
 15. septembra sme oslávili slávnosť titulu nášho chrámu. Ďakujem za nácvik spevov, zboru
a kostolníčkam za prípravu liturgie, ženám za prípravu agapé pre domácich i hostí.
 20. sept. sa 20 našich faníkov zúčastnilo na „Národnom pochode za život“ v Bratislave.
 28. októbra sa na fare uskutočnil program detí pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
 11. – 14. novembra boli desiati zástupcovia z našej farnosti na púti vo Fatime.
 V decembri, počas adventu, ste opäť mohli prichádzať v pondelok, stredu a sobotu na
rorátne sv. omše. V soboty po rorátoch boli deti pozvané na faru na spoločné raňajky.
 Pred sviatkami Božieho narodenia sme opäť spoločne s deťmi zdobili medovníčky, ktoré
napiekli naše gazdinky. Následne ich deti zdobili a pripravili vianočný stromček v kostole.
 Každý piatok sa po sv. omši na fare konali stretnutia s mládežou.
 Pred Vianočnými sviatkami sa konala pobožnosť „Kto dá prístrešie sv. rodine“.
 25. decembra sme sa už po tretí krát zapojili do verejnej zbierky „Dobrá novina“. Deti
a mládež si pripravili Vianočnú akadémiu s názvom „Bonifác“. Záznam z vystúpenia si
môžete pozrieť na stránkach www.youtube.com pod názvom: „Vianocna akademia v
Priechode 2015“, prípadne priamo tu: https://youtu.be/con4a9EGX6c

Poďakovania:
 Ďakujem všetkým farníkom zvlášť chorým a trpiacim ktorých navšetvujem po domoch na
prvé piatky za ich modlitby a osobné obety, ktoré prinášajú za celú našu farnosť. Ďakujem
za spoločné modlitby tu v chráme v rámci pobožností – každodenný ruženec pred sv.
omšou, krížové cesty, nedeľné pobožnosti v chráme, adorácie tak celodenné ako aj
pravidelné štvrtkové. Ďakujem za odvahu otvoriť dvere v domácnostiach pre pobožnosti






(napr. Kto dá prístrešie sv. rodine). Ďakujem za modlitby i finančné dary farnosti členom
Ružencového bratstva i členom spoločenstva Rodiny Nepoškvrnenej.
Ďakujem Vám, ktorí ste prišli na pravidelné celodenné adorácie 16. apríla a 13. decembra,
prípadne ktorí ste zostávali na adoráciách vo štvrtky po sv. omši až do 20:00 a taktiež tým,
ktorí zostávali na modlitbách sv. ruženca po sv. omši v utorky.
Ďakujem členom doterajšej farskej rady za rady a pomoc počas uplynulých 4 rokov ich
funkčného obdobia. V novom roku by sme mali mať novú pastoračnú a ekonomickú radu.
Ďakujem za službu pri počítaní peňazí zo zvončeka i za vedenie účtovníctva našej farnosti.
Ďakujem za pomoc pri liturgii: kostolníčkam, lektorom, organistkám, zboru, akolytom
a miništrantom. Ďakujem za pranie a žehlenie liturgického prestierania, miništranských
oblečení a liturgických rúch. Ďakujem za pomoc pri príprave kvetinovej výzdoby na
slávnosti a taktiež všetkým, ktorí pomohli pri údržbe budov, farskej záhrady, ktorí sa
zapojili do upratovania v chráme a v priestoroch fary počas celého uplynulého roka.

Určite je mnoho oblastí, ktoré by mohli fungovať v našej farnosti inak a možno aj lepšie. Preto
nech sa nikto necíti vylúčený prispieť podľa svojich darov a talentov k rozvoju života vo
farnosti. Moja prosba je však všetko začínať pred Bohom v modlitbe a k nemu nech každé
dobré dielo aj smeruje. Žiadne ľudské dielo bez Božieho požehnania nemá veľkú cenu. Tí, ktorí
sa usilujú hľadať cestu pre rozhojnenie Božej milosti vo svojom živote avšak narazia na kríž... ak
sa nepohoršia a rozhodnú sa vytrvať, ba začať kráčať spolu s Kristom čoskoro nájdu aj Božiu
lásku, pretože ona z kríža pramení. Ďakujem každému, kto sa takto necháva formovať, kto
nerozmýšľa iba nad tým, „čo majú urobiť tí druhí“, ale je vytrvalý a trpezlivý v každom svojom
dobrom diele ku ktorému ho inšpiruje a posilňuje Duch Svätý!

Príjmy:

Prehľad finančného hospodárenia za rok 2015

Zvonček (zbierky pre farnosť) + kúrenie a opravy
Zbierky na odoslanie - 11x : (2 x kňazský seminár 249,89 €, 2 x charita 294,71 €,
Halier sv. Petra 152,80 €, Misie 110,73 €, Masmédiá 124,30 €,
Boží hrob 259 €, Pomoc prenasledovaným kresťanom 260,98 €,
Sviečka za nenarodené deti 107, Dobrá novina 232,75 €)
Dary veriacich
Príspevky za časopisy a knihy:
Úroky
Príjmy spolu :

6.164,65 €

1.792,16 €
973,00 €
523,19 €
0,16 €
9.453,16 €

Výdavky:
Kostol (liturgické výdavky 263,53 €, elektrika 589,88 €, opravy 582,12 €)
Farské priestory (administratívne 657,50 €, energie 1.136,88 €, opravy 2.071,38 €):
Nákup kníh a časopisov:
Odoslané zbierky:
Poistenie budov (393,02 €) a príspevky do fondov Biskupského úradu (114,63 €) :
Daň
Výdavky spolu

1.435,53 €
3.865,76 €
529,14 €
1.792,16 €
507,65 €
49,50 €
8.179,74 €

K dátumu: 30. 12. 2015 sme mali na bankovom účte 4.172,89 € a hotovosť v pokladni: 2,33 €.

Prehľad života farnosti Sedembolestnej Panny Márie
v Priechode za kalendárny rok 2016
Krátke hodnotenie sviatostného života

 Počas uplynulého roka bolo vo farnosti odslúžených asi 450 svätých omší na ktorých sa
rozdalo približne 11.000 sv. prijímaní.
 Pochovali sme 8 farníkov, pričom veľmi sa teším z toho, že všetkých 8 prijalo pred smrťou
sviatosť zmierenia a teda zomreli zaopatrení. Je to veľmi dôležité a prosím príbuzných, ale aj
samotných veriacich, aby sa neobávali a volali kňaza nielen v akútnych stavoch, ale aj v rámci
návštev chorých pred prvým piatkom. Vo farnosti pravidelne pred prvým piatkom navštívim
32 domácností, čo je nárast o 30% oproti roku 2010. Z toho dôvodu od leta tohto roku
navštevujem chorých počas dvoch dní.
 Vo farnosti sme mali 5 krstov, avšak z toho iba dve deti majú rodičov, ktorí sú katolícky
sobášení – je to veľmi nepriazdnivý trend, ktorý bude mať dopad na život farnosti neskôr.
 Sobáš bol jeden. Prosím celú farskú rodinu o pomoc pri nadobudnutí dôvery vo sviatosť
manželstva a zníženie počtu spolužití bez tejto sviatosti. Najmä prosím o Vaše svedectvo života
ako manželských párov. Bez manželstva sa ľudský život nemôže rozvinúť a naplniť. To platí aj
vtedy keď manželstvo nie je ako z rozprávky. Manželstvo je vyjadrením ochoty opustiť
pubertálny individualizmus a usmerniť svoj život na konkrétny reálny rast. Na druhej strane
všetko, čo rozbíja už existujúci manželský zväzok, je poľutovaniahodné a biedne.
 Na sviatosť birmovania sa od októbra 2016 začalo pripravovať 18 mladých ľudí.
 V škole je vo všetkých štyroch ročníkoch na náboženstvo prihlásených 24 z celkového
počtu 30 žiakov (tj. 80 %). K prvému sv. prijímaniu tento rok pristúpilo 5 detí a aktuálne sa
pripravuje na prijatie sviatosti zmierenia a euchristie 9 detí.

Okamihy zo života farnosti v tomto roku:

 V januári začneme šiesty rok pravidelného stretávania sa mužov na „Modlitbách otcov“.
 Slávenie Veľkej noci opäť sprevádzali pobožnosti krížovéj cesty tak v chráme ako i na
farskom dvore. Počas piatkov boli pozvané na predmodlievanie jednotlivé stavy.
 Kľúčovým momentom života našej farnosti bola v uplynulom roku Božieho milosrdenstva
samotná nedeľa Božieho milosrdenstva (3. apríl) kedy s gestom ospravedlnenia pred farníkov
po sv. omši pristúpil môj spolubrat Martin. Za tento okamih sa vo farnosti od júla 2014
modlíme po každej sv. omši ruženček a vytrvávame v modlitbách za ďalších bratov...
 7. apríla bolo ustanovujúce stretnutie novej pastoračnej a ekonomickej farskej rady, na ktorej
bol navrhnutý a schválený nový spôsob vyberania zvončeka do košíčkov. Tento spôsob sme
začali od nedele 17.4. aj uskutočňovať. Ďakujem Vám za prijatie tejto zmeny ktorú hodnotím
pozitívne nielen z hľadiska ekonomického, ale aj výchovného a liturgického. Pre Vašu
informáciu doplním, že Diecézny biskup, Mons. Marián Chovanec, v reakcii na žiadosť
kňazskej rady zo dňa 16.11.2016, povolil, aby sa podľa starého cirkevného zvykového práva,
pre duchovné dobro veriacich a pre materiálne dobro farnosti, ohľaduplným spôsobom a
ľubovoľnou formou (zvonček, košík, pokladnička) v našich kostoloch vyberali milodary
v rámci celej diecézy počas svätej omše. Vo svojom vysvetlení nám kňazom píše: „Prosíme,
dajme našim veriacim (ktorí najviac chodia do kostola na svätú omšu) možnosť, aby si pritom
mohli splniť svoju katolícku povinnosť (podporovať cirkevné ustanovizne), por. kán. 222 CIC,
Katechizmus Katolíckej cirkvi 2043. Veď Cirkev dlhodobo a veľmi odporúča, aby veriaci –
najmä vo svätej omši – spájali svoje obety s najvyššou Pánovou obetou (napr. Všeobecné
smernice Rímskeho misála, č. 62).“

 24. - 26. júna naša mládež pripravila celovíkendový program pre prvoprijímajúce deti na fare.
Náplňou boli hry, ale aj modlitby a katechézy. Nech Pán požehná vynaložené úsilie!
 5. júla sme putovali pešo do farnosti Selce na slávnosť sv. Sv. Cyrila a Metoda.
 V júli sa 6 mládežníkov z našej farnosti zúčastnilo na Svetových dňoch mládeže, ktoré sa
za prítomnosti Sv. Otca Františka uskutočnili v Krakove.
 13. augusta sme putovali pešo na Staré Hory. Na sv. omši na Balážoch sme boli 4 kňazi a viac
ako 100 veriacich z Brusna, Medzibrodu, Hiadľa, Podkoníc, Sl. Ľupče, Krupiny len od nás
bolo zastúpenie žiaľ, len veľmni symbolické. Pozývam aj Vás k hojnejšiej účasti...
 V auguste sme boli s mládežou na výlete na Ďumbieri a viacerých výletoch v okolí.
 15. septembra sme oslávili slávnosť titulu nášho chrámu. Ďakujem za nácvik spevov, zboru
a kostolníčkam za prípravu liturgie, ženám za prípravu agapé pre domácich i hostí.
 1. októbra sme začali každú nedeľu stretnutia pred prijatím sviatosti birmovania. Dňa
10. decembra mali birmovanci celodennú duchovnú obnovu, kt. pripravili hostia z Novej Bane.
 30. októbra sa na fare uskutočnil program detí pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
 9. nobembra sme mali v našej farnosti koncert Jevgenie a Nikolaja z Moskvy.
 V decembri, počas adventu, boli opäť 3 x týždenne rorátne sv. omše. V soboty po rorátoch
boli deti pozvané na faru na spoločné raňajky. Konštatujem, že tento rok bola účasť na
rorátoch nižšia ako po minulé roky, čo je škoda. Pred sviatkami Božieho narodenia sme opäť
spoločne s deťmi zdobili medovníčky, ktoré napiekli naše gazdinky za čo ďakujem.
Následne ich deti a mládež zdobili a vešali na vianočný stromček v kostole.
 Každý piatok sa po sv. omši na fare konali stretnutia s mládežou a deťmi.
 Pred Vianočnými sviatkami sa konala pobožnosť „Kto dá prístrešie sv. rodine“.
 25. decembra si deti a mládež pripravili Vianočnú akadémiu s názvom „Zranený pri
Pamplone“. Záznam z vystúpenia si môžete pozrieť cez portál www.youtube.com.

Poďakovania:

 Ďakujem za pomoc pri príprave každodennej liturgie obom paniam kostolníčkam a svojim
rodičom za udržiavanie chodu farskej budovy a farskej záhrady. Tieto služby sú neraz
vykonávané s heroickou vernosťou a bezodplatne. Sú pritom nevyhnutné pre základný chod
farnosti. Prosím, aby o týchto službách boli šírené pochybnosti, alebo presadzované vlastné
názory kto, čo, kedy a prečo je povinný robiť. Konštruktívne návrhy a podnety na tieto
služby sú vítané a prosím ich adresovať priamo mne, alebo členom farskej pastoračnej rady.
 Ďakujem lektorom, organistkám, zboru, akolytom a miništrantom. Ďakujem za pranie a
žehlenie liturgického prestierania, miništranských oblečení a liturgických rúch. Ďakujem
za pomoc pri príprave kvetinovej výzdoby na slávnosti a taktiež tým, ktorí veľkodušne
pomáhajú pri príprave pohostenia pre kňazov a hostí.
 Ďakujem všetkým farníkom zvlášť chorým a trpiacim ktorých navšetvujem po domoch na
prvé piatky za ich modlitby a osobné obety, ktoré prinášajú za celú našu farnosť. Ďakujem
za spoločné modlitby tu v chráme v rámci pobožností – každodenný ruženec pred sv.
omšou, krížové cesty, nedeľné pobožnosti v chráme, adorácie tak celodenné ako aj
pravidelné štvrtkové. Ďakujem za odvahu otvoriť dvere v domácnostiach pre pobožnosti
(napr. Kto dá prístrešie sv. rodine). Ďakujem za modlitby i finančné dary farnosti členom
Ružencového bratstva ktoré sa stretáva vždy po sv. omši na prvý piatok.
 Ďakujem Vám, ktorí ste prišli na pravidelné celodenné adorácie 16. apríla a
13. decembra, prípadne ktorí ste zostávali na adoráciách vo štvrtky po sv. omši až do 20:00
a taktiež tým, ktorí zostávali na modlitbách sv. ruženca po sv. omši v utorky.
 Teším sa zo zvyšujúceho sa počtu veriacich ktorí sa zúčastňujú na odprosujúcej pobožnosti
a svätej omši v prvé piatky mesiaca. Veľmi sa teším tomu, že deti ktoré sa pripravujú na prvé

sv. prijímanie začínajú nacvičovať piesne a s pomocou manželov Strečkovcov sa podarilo
vytvoriť počas piatkov úplne novú atmosféru na „detských“ sv. omšiach.
 Ďakujem členom farskej ekonomickej aj pastoračnej rady za pomoc pri správe farnosti.
Ďakujem aj za opravu strešnej krytiny na veži kostola pretože zatekala. Tento rok sme si
pripomenuli 45 výročie požehnania kostola a spolu s farskou radou sme sa zamýšľali nad
možnosťami vynovenia kostola (možno nová dlažba v presbytériu). Bol prizvaný architekt
ktorý má urobiť návrhy, ktoré by v prípade dostatku prostriedkov boli realizované pred 50.
výročím požehnania kostola. Tak by sa rekonštrukcia spojila aj s prípadnou konsekráciou
kostola k termínu tohto jubilea. Uvažovať možno aj o podlahovom kúrení v presbytériu
tak, aby teplota v kostole počas zimných mesiacov neklesala pod bod mrazu. Vyzrážaná
vlhkosť totiž veľmi škodí železnej konštrukcii klenby kostola, ktorá mimo času sv. omší
premŕza a počas kúrenia v kostole sa rozmrazuje. To taktiež škodí jej a aj organu. Možnosť
zateplenia kostola na klenbe bola konzultovaná s odborníkmi z firmy KAPA. Prizvaní
špecialisti neodporúčajú inštaláciu zateplenia na klenbu z vonkajšej strany z dôvodu hustej
železnej štruktúry v klenbe a nad ňou. Okrem nefunkčnosti z dôvodu tepelných mostov je
nebezpečná aj prítomnosť rosného bodu v murive klenby, čo aj dnes negatívne ovplyvňuje
životnosť klenby. Odporúčaná je inštalácia izolácie z vnútornej časti chrámu, avšak nad
realizáciou takéhoto diela aktuálne nie je možné uvažovať.
 Ďakujem za službu pri počítaní peňazí zo zvončeka i za vedenie účtovníctva našej farnosti.
 Ďakujem za pomoc za pomoc pri príprave katechéz pre birmovancov, pomoc pri príprave
stretnutí detí na prvé sväté prijímanie atď... Ďakujem každému, kto je vytrvalý a trpezlivý
v každom svojom dobrom diele, ku ktorému ho inšpiruje a posilňuje Duch Svätý!

Čo nás čaká:

 Rok 2017 jubilejným rokom fatimských zjavení. Celý rok 2017 si Katolícka cirkev
pripomína 100 výročie fatimských zjavení Panny Márie trom deťom v údolí Cova da Iria.
V diecéze budú pokračovať prvé soboty na Starých Horách; k tomu tento rok pridávame aj
šesť 13. dní – od mája do októbra tiež na Starých Horách. Naša diecéza plánuje leteckú púť
do Fatimy zo Sliača. Kňazský seminár, pripravuje na 27.4.2017 teologickú konferenciu v
badínskom seminári o fatimských zjaveniach. Najdôležitejšia je však drobná práca o ktorú
týmto prosím. Veď to Duch Svätý vzbudzuje v nás túžbu odpovedať na jeho hlas.
Povzbudzujem Vás, aby ste si vykonali päť fatimských sobôt (svätá spoveď, sväté
prijímanie, modlitba svätého ruženca) počas piatich prvých sobôt. Prosím Vás o podporu
spoločnej modlitby svätého ruženca v rodinách i v kostole.
 Na biskupskom úrade máme podľa platných interných smerníc podanú od začiatku
prípravy birmovancov žiadosť o udelenie sviatosti našim birmovancom v termíne: jeseň
2017. Biskupstvo na žiadosť bude na našu žiadosť odpovedať po zhromaždení všetkých
žiadostí z diecézy s dostatočným časovým predstihom. Prosím o podporu celej farskej obce
pri príprave na birmovku. Počúvam výhrady, že v davnej minulosti sa na birmovku toľko
nepripravovalo. Áno je to pravda, ale bolo to z toho dôvodu, že okrem zákazu stretávania
sa zo strany komunistov mala mládež v minulosti aj jasnejšie poznanie právd viery aj
spôsobov správania sa z vlastnej rodiny. Vplyv rodiny sa nedá ničím nahradiť, ani ročnou
prípravou na fare. Avšak toto nariadenie je dnes celodiecézne, a vážne prestúpenie pravidiel
má za následok nepripustenie ku sviatosti birmovania.
 S pomocou farskej rady a obce Priechod by sme radi sa na budúci rok radi posnažili
o výmenu oboch párov vstupných dverí kostola (rozpočet je na 4.756 €).

Prehľad finančného hospodárenia za rok 2016

Príjmy:

Zvonček (zbierky pre farnosť) + kúrenie a opravy
Zbierky na odoslanie - 11x : (2 x kňazský seminár 226,70 €, 2 x charita 311,04 €,
Obulus sv. Petra 89,00 €, Misie 154,20 €, Masmédiá 82,50 €,
Centrum pre mládež 30 €, Boží hrob 165,00 €, Pomoc utečencom 104,70 €,
Zbierka na Ukrajinu 101,70 €, Dobrá Novina 247,50 €
Dary veriacich
Príspevky za časopisy a knihy:
Nájomné antény na veži za roky 2014 až 2016
Úroky
Príjmy spolu :

8.800,65 €

1.512,34 €
2.230,00 €
429,50 €
612,00 €
0,49 €
13.584,98 €

Výdavky:
Kostol (liturgické výdavky 235,92 €, elektrika 970,20 €, opravy 977,81 €)
Farské priestory (administratívne 671,84 €, energie 822,66 €, opravy 2.438,16 €):
Nákup hnuteľného majetku
Nákup kníh a časopisov:
Odoslané zbierky:
Poistenie budov (391,02 €) a príspevky do fondov Biskupského úradu (104,98 €) :
Výdavky spolu

2.183,93 €
3.932,66 €
630,47 €
1.134,56 €
1.512,34 €
496,00 €
9.889,96 €

K dátumu: 30. 12. 2016 sme mali na bankovom účte 7290,13 € a hotovosť v pokladni: 577,87 €.

Prehľad života farnosti Sedembolestnej Panny Márie
v Priechode za kalendárny rok 2017
Sviatostný život vo farnosti:

 Počas uplynulého roka bolo vo farnosti odslúžených asi 430 svätých omší
 Pochovali sme 7 farníkov, pričom štyria boli zaopatrení a traja neboli. Aktuálne pred prvým
piatkom navštevujem 34 chorých po domácnostiach - tento počet stúpa, čo vnímam pozitívne.
 Vo farnosti sme mali tento rok dva krsty a tri sobáše.
 Sviatosť prvého sv. prijímania prijalo dňa 14. mája 8 detí.
 Sviatosť birmovania dňa 29. októbra prijalo 16 mladých ľudí.

Ostatné pastoračné iniciatívy:

 Slávenie Veľkej noci opäť sprevádzali pobožnosti krížovej cesty tak v chráme ako i na
farskom dvore. Počas piatkov boli pozvané na predmodlievanie jednotlivé stavy. Na začiatku
apríla sme sa po dlhšom čase opäť modlili aj krížovú cestu chotárom obce Priechod.
 17. - 18 júna naša mládež pripravila víkendový program pre prvoprijímajúce deti na fare. Náplňou
boli hry, ale aj modlitby a katechézy. Nech Pán požehná vynaložené úsilie!
 5. júla sme putovali pešo do farnosti Selce na slávnosť sv. Sv. Cyrila a Metoda.
 V auguste sme spolu s birmovancami urobili hĺbkové upratovanie fary a kostola.
 15. septembra sme oslávili titul nášho chrámu. Ďakujem za nácvik spevov, zboru
a kostolníčkam za prípravu liturgie, ženám za prípravu agapé pre domácich i hostí a aj kňazov.
 14. októbra sme boli z našej farnosti autobusom na púti v Krakove. Navštívili sme sanktuárium
Božieho milosrdenstva a sanktuárium sv. Jána Pavla II. na Lagiewnikách.
 25. októbra sa na fare uskutočnil program detí pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
 V decembri, počas adventu, boli opäť rorátne sv. omše. V soboty po rorátoch boli deti pozvané na
faru na spoločné raňajky. Osobitne ďakujem členom farskej pastoračnej rady, pretože tento rok
pripravovali raňajky pre deti na fare oni.
 Pred Vianoami sme opäť s deťmi zdobili medovníčky, ktoré napiekli naše gazdinky – za čo
veľmi pekne ďakujem. Následne ich deti a mládež vešali na vianočný stromček v kostole.
 Každý piatok sa konali stretnutia s deťmi. Ďakujem za sprievod a spevy detí počas omše.
 Pred Vianočnými sviatkami sa konala pobožnosť: „Kto dá prístrešie sv. rodine“.
 Na Vianoce si deti a mládež pripravili a predstavili Jasličkovú pobožnosť.

Hospodárske aktivity:
Väčšina prác bola realizovaná svojpomocne a ani jedna aktivita nebola realizovaná firmou mimo
farnosti. Všetkým, ktorí prejavili ochotu prakticky pomôcť patrí srdečná vďaka. Srdečná vďaka aj
všetkým dobrodincom, ktorí pravidelne prispievajú na prevádzku fary a kostola svojimi milodarmi.
Keďže naša farnosť nemá nehmotným matetok ktorý by bol v prenájme a tak zabezpečoval pravidený
príjem, ale žije výlučne milodarov Vás farníkov – patrí osobiná vďaka za akúkoľvek pomoc ktorú
v tomto zmysle. Tento rok sa s Božou pomocou podarili zhotoviť alebo zabezpečiť nasledovné diela:
 Hĺbkové čistenie kobercov v kostole a na fare – brigády s birmovancami počas augusta.
 Vymaľovanie priestorov kancelárie a hosťovskej kuchynky.
 Maľovanie strechy na veži kostola – na kríži často sedávajú bociany a svojím trusom spôsobujú
rýchlejšie narušenie povrchu krytiny na tejto časti kostola.
 Inštalácia nového plynového sporáka a dvoch ohrievačov na teplú vodu v hosťovskej kuchynke.
 Výmena vodovodných ventilov a tesnení na deviatich toaletách na fare.
 Letná brigáda pri odpratávaní uhlia a jesenná pri spracovaní dreva.

 Inštalácia nových dverí na kostole a vysprávkovanie a vymaľovanie predsiení kostola.
 Namaľovanie strechy na kaplnke sv. Michala.
 Bežný chod fary (kúrenie, čistenie komínov), údržba kostola a farskej záhrady - kosenie, odpratávanie
snehu, údržba kosačiek, snežnej frézy, čistiacich strojov...
 Požiarna a bezpečnostná kontrola na fare a v oboch chrámoch.
 Inštalácia nového núdzového osvetlenia v kostola a fare, doplnenie osvetlenia presbytériu kostola.
 Vymaľovanie strešnej krytiny na drevárni.

Poďakovania:

 Ďakujem obom paniam kostolníčkam, svojim rodičom, lektorom, organistkám, zboru,
miništrantom. Ďakujem za pomoc pri praní a žehlení liturgického prestierania, miništranských
oblečení a liturgických rúch. Ďakujem za pomoc pri príprave kvetinovej výzdoby na slávnosti
a taktiež tým, ktorí pomáhajú pri príprave pohostenia pre kňazov a hostí počas slávností,
rekolekcií, alebo spoločných spovedaní pred sviatkami. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na
pravidelnom čistení a upratovaní chrámu. Ďakujem tým, ktorí pomohli pri čistení fary.
 Ďakujem všetkým farníkom zvlášť chorým a trpiacim ktorých navšetvujem po domoch na prvé
piatky za ich modlitby a osobné obety, ktoré prinášajú za celú našu farnosť. Ďakujem za spoločné
modlitby tu v chráme v rámci pobožností – ruženec pred sv. omšou, krížové cesty, nedeľné
pobožnosti v chráme, adorácie tak celodenné ako aj pravidelné štvrtkové. Ďakujem za odvahu otvoriť
dvere v domácnostiach pre pobožnosti (napr. Trojkráľová koleda). Ďakujem za modlitby i finančné
dary farnosti členom Ružencového bratstva, ktoré sa stretáva vždy po sv. omši na prvý piatok.
 Ďakujem Vám, ktorí ste prišli na pravidelné celodenné adorácie 16. apríla a 13. decembra,
prípadne ktorí ste zostávali na adoráciách po sv. omši v utorky a štvrtky.
 Ďakujem členom farskej ekonomickej aj pastoračnej rady za pomoc pri správe farnosti.
 Ďakujem za službu pri počítaní peňazí zo zvončeka i za vedenie účtovníctva našej farnosti.
 Ďakujem za pomoc za pomoc pri príprave katechéz pre birmovancov, pomoc pri príprave stretnutí
detí na prvé sväté prijímanie, nácvik jasličkovej pobožnosti atď... Ďakujem každému, kto je
vytrvalý a trpezlivý v každom svojom dobrom diele, ku ktorému ho inšpiruje a posilňuje Duch Sv.!

Prehľad finančného hospodárenia za rok 2017
Príjmy:

Zvonček (zbierky pre farnosť) + kúrenie, opravy a milodary
Zbierky na odoslanie - 10x : (2 x kňazský seminár 381,20 €, 2 x charita 296,85 €,
diela Sv. Otca 105,15 €, Misie 170 €, Masmédiá 98,43 €,
Centrum pre mládež 25 €, Boží hrob 283,30 €, Dobrá Novina 256,20 €)
Príspevok z obce na opravu dverí
Príspevky za časopisy a knihy:
Nájomné antény na veži
Úroky
Príjmy spolu :
Výdavky:
Kostol (liturgické výdavky 370,13 €, elektrika 973,56 €, opravy 5.796,45 €)
Farské priestory (administratívne 134,81 €, energie 1.672,39 €, opravy 1.367,16 €):
Nákup hnuteľného majetku
Nákup kníh a časopisov:
Odoslané zbierky:
Poistenie budov (391,02 €) a príspevky do fondov Biskupského úradu (198,13 €) :
Daň z príjmu
Výdavky spolu

10.370,10 €
1.616,13 €
4.000,00 €
445,13 €
360,00 €
0,18 €
16.791,54 €
7.140,14 €
3.174,36 €
817,08 €
743,19 €
1.616,13 €
589,15 €
134,67 €
14.214,72 €

K dátumu: 28. 12. 2017 sme mali na bankovom účte 10.191,51 € a hotovosť v pokladni: 470,84 €.

Prehľad života farnosti Sedembolestnej Panny Márie
v Priechode za kalendárny rok 2018
Od Veľkej noci sme zaviedli v utoroky po sv. omši adoráciu aj so spoločnou modlitbou v Priechode
a rovnako tak vo štvrtky na Balážoch (štvrtková omša v Priechode bola teda od tohto roka zrušená).
Chcel by som na túto adoráciu pozvať aj tých, ktorí sú na tento čas zvyknutí chodiť do kostola len
v nedeľu. Skúste venovať Pánovi aspoň jeden večer jednu hodinu – hoci viem že mnohí dlho pracujete.
Pokiaľ sa Vám to skutočne nedá, skúste si prosím nájsť čas na stretnutie s Pánom počas nedeľnej
popoludňajšej pobožnosti, alebo aspoň hodinu pred omšou na prvý piatok. Uvidíte, že stihnete viac
a napracujete sa menej. Klaňať sa Pánovi a naučiť sa vnímať jeho prítomnosť medzi nami a milovať
Ho, to je srdce a duša života kresťana. Nie je to povinnosť, ale pozvanie. Splniť si len toľko, koľko
káže povinnosť je totiž veľmi málo pre každého, ak chce zakúsiť dobrotu milovanej osoby. Ak sa
prichádzame klaňať, získavame schopnosť rozlišovať falošnú lásku od pravej, potom bude medzi nami
menej sklamaní, menej zranení, rozmnoží sa náš čas pre pravé vzťahy a otvoria sa naše oči i uči pre
nádej, ktorú nikto iný dať nemôže. Život farnosti je závislý na počte duší, ktoré sa učia hľadať Boha a
jeho milovať. Za seba ďakujem všekým, ktorí mi preukázali v uplynulom roku akúkoľvek formu svojej
pozornosti. Nebolo toho málo, ale pravda je taká, že mi to nestačí. Moje srdce bude spokojné len ak sa
naučíme milovať Boha, pretože za to budem ja sám, ako Váš pastier, súdený pred trónom Boha. Nič
viac a nič menej nežiadam – len sa spolu s Vami učiť žiť hlavné prikázanie: Milovať budeš Pána,
svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé
prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch
prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“ (Mt 22,37) Tu by som mal podľa môjho názoru svoje
zamyslenie na konci roka skončiť. Avšak ako nerozumný (porov. 2Kor 11, 17-20), keďže sa mnohí
okolo chvália podľa zovňajšku, aby ste nemuseli byť zahanbení tými, ktorí sa nad Vami vyvyšujú a
bijú Vás po tvári pridávam predsa aj niekoľko údajov:

Pastoračné aktivity

 Počas roka sme do večnosti odprevadili 17 farníkov, krstom sme privítali 5. V tomto roku
nebol ani jeden sobáš, prvé sv. prijímanie a ani birmovka.
 Slávenie Veľkej noci opäť sprevádzali pobožnosti krížovej cesty tak v chráme ako i na
farskom dvore. 17. marca sme sa opäť modlili aj krížovú cestu chotárom obce Priechod.
 18. apríla sme sa autobudom zúčastnili na muzikáli Povolanie pápež v Nitre.
 5. júla sme putovali pešo do farnosti Selce na slávnosť Sv. Cyrila a Metoda.
 11. augusta sme pešo putovali cez Baláže na Staré Hory.
 1. septembra sa zástupcovia našej farnosti zúčastnili na slávn. blahorečenia Anky Kolesárovej v KE.
 15. septembra sme oslávili titul nášho chrámu. Ďakujem za nácvik spevov, zboru
a kostolníčkam za prípravu liturgie, ženám za prípravu agapé pre domácich i hostí a aj kňazov.
 29. októbra sa na fare uskutočnil program detí pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
 Od novembra sme začali s prípravou detí na prvé sväté prijímanie.
 V decembri, počas adventu, boli opäť rorátne sv. omše.
 Pred Vianoami sme opäť s deťmi zdobili medovníčky, ktoré napiekli naše gazdinky – za čo
veľmi pekne ďakujem. Následne ich deti a mládež vešali na vianočný stromček v kostole.
 Inštalovali sa obrazy bl. Titusa Zemana a Zdenky Schelingovej do lode kostola.

Hospodárske aktivity:
 Pripravila sa kompletná technická a sprievodná dokumentácia na prestrešenie schodov do kostola
a vybavilo sa stavebné povolenie na realizáiu tohto diela. Keďže povolenia prišli až ku koncu
prázdnin, nebolo už dostatok voľného času na realizovanie diela. Snáď sa to podarí nasledujúci rok.
 Inštalovali sa vyhrievacie podušky do prvých siedmych lavíc v kostole v oboch radoch.
 V spolupráci s obcou sa urobil chodník medzi kostolom a farou. Obec Priechod realizovala nové
námestie pred kostolom z čoho vyplývajú viaceré výhody a benefity aj čo sa týka života chrámu.
 Na Balážoch sa realizovala základná sanácia havarijného stavu strechy kostola. O detailoch som
informoval v samostatnom letáku, ktorý som na Balážoch rozdal do všetkých domov v obci a tu
v Priechode si môžete zobrať letáčik v zadnej časti kostola na pokladničke v ľavej časti kostola.
V prvom mesiaci po vyhlásení zbierky t.j. v decemtri 2018 sa vyzbieralo 820 € na Balážoch, 280 €
v Priechode a 1.000 € na rekonštrukciu prispelo biskupstvo Banská Bystrica. Spolu je to 2.200€. Stav

na bankovom účte filiálky Baláže je 4.308 €. Budem vďačný aj za Vašu spoluprácu pri hľadaní
dobrodincov aj mimo našu farnosť, pretože na opravu strechy na ktorú potrebujeme ešte cca 14.000 €.
 Za zmienku stojí aj udržanie bežného chodu fary, kostola a farskej záhrady. Je pravda, že každý z Vás
máte veľa práce okolo svojho domu, ale chcem jemne podotknúť, že veru nie na darmo sa vraví: „Tu
je roboty, ako na kostole!“. Práca okolo kostola, fary a farskej záhrady by nemala byť takmer výlučne
dielom správcu farnosti, alebo v lepšom prípade niekoľkých členov farskej rady.

Poďakovania:

 Ďakujem obom paniam kostolníčkam, svojim rodičom, lektorom, organistkám, zboru,
miništrantom. Ďakujem za pomoc pri praní a žehlení liturgického prestierania, miništranských
oblečení a liturgických rúch. Ďakujem za pomoc pri príprave kvetinovej výzdoby na slávnosti
a taktiež tým, ktorí pomáhajú pri príprave pohostenia pre kňazov a hostí počas slávností,
rekolekcií, alebo spoločných spovedaní pred sviatkami. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na
pravidelnom čistení a upratovaní chrámu, prípadne aj fary.
 Ďakujem všetkým farníkom zvlášť chorým a trpiacim ktorých navšetvujem po domoch na prvé
piatky za ich modlitby a osobné obety, ktoré prinášajú za celú našu farnosť. Ďakujem za spoločné
modlitby tu v chráme v rámci pobožností – ruženec pred sv. omšou, krížové cesty, nedeľné
pobožnosti v chráme, adorácie tak celodenné ako aj pravidelné utorkové. Ďakujem za odvahu otvoriť
dvere v domácnostiach pre pobožnosti (napr. Trojkráľová koleda). Ďakujem za modlitby i finančné
dary farnosti členom Ružencového bratstva, ktoré sa stretáva vždy po sv. omši na prvý piatok.
 Ďakujem členom farskej ekonomickej aj pastoračnej rady za pomoc pri správe farnosti.
 Ďakujem za službu pri počítaní peňazí zo zvončeka i za vedenie účtovníctva našej farnosti.
 Ďakujem za pomoc pri príprave stretnutí detí na prvé sväté prijímanie. Ďakujem každému, kto je
vytrvalý a trpezlivý v každom svojom dobrom diele, ku ktorému ho inšpiruje a posilňuje Duch Sv.!

Prehľad financovania

Príjmy:

Zvonček (zbierky pre farnosť) + kúrenie, opravy a milodary
8.406,35 €
Zbierky na odoslanie - 10x : (2 x kňazský seminár 194,25+216,80 €, 1 x charita 143,11 €,
diela Sv. Otca 133,40 €, Misie 281,20 €, Masmédiá 141 €, Boží hrob 130,50 €,
Centrum pre mládež 41,52 €, Prenasledovaní kresťania 198,00 €)
1.479,78 €
Ostatné príjmy nedaňové
15.801,00 €
Príspevky za časopisy a knihy:
618,30 €
Príjmy z organizovania akcií
480,00 €
Nájomné antény na veži
330,00 €
Príjmy spolu :
27.115,43 €
Výdavky:
Kostol (liturgické výdavky 214,52 €, elektrika 946,83 €, opravy 2.107,36 €)
Farské priestory (administratívne 123,54 €, energie 1.455,05 €, opravy 306,95 €):
Nákup hnuteľného majetku
Nákup kníh a časopisov:
Odoslané zbierky:
Poistenie budov (391,02 €) a príspevky do fondov Biskupského úradu (244,24 €) :
Ostatné výdavky nedaňové
Daň z príjmu
Výdavky spolu

3.268,71 €
1.885,54 €
22.676,20 €
969,59 €
1.479,78 €
635,26 €
1.080,00 €
75,60€
32.070,68€

K dátumu: 31. 12. 2018 sme mali na bankovom účte 5.332,59 € a hotovosť v pokladni: 120 €.
Okrem povbudenia k adorácii o ktorej som písal na úvod by som Vás závere rád povzbudil aj k odvahe
odovzdávať do chrámu desiatok zo svojho príjmu (porov. napr. list Hebrejom 7, 1-10). Sám tak konám už
od svojho 17. roku života a viem, ako to Pán požehnáva. Ak by sa tak stalo, potom by naša farnosť prestala
mať problém realizovať aj tie najnáročnejšie práce, či čeliť havarijným situáciám ako je napríklad potreba
opravy strechy na kostole sv. Jozefa robotníka na Balážoch, alebo riešenie havarijného stavu na el. vedení
do kostola v Priechode. Mohli by sme realizovať opravy, obnovy a popri tom pomáhať pri spoločných
dobrých dielach v obci, či v diecéze. Viem o tom, že niektorí tak konáte (možno si to ani neuvedomujete),
ale sami zakusujete, že stále máte z čoho dávať a nič podstatné Vám pritom nechýba – ľudsky i hmotne.
Ďakujem za porozumenie.

Prehľad života farnosti Sedembolestnej Panny Márie
v Priechode za kalendárny rok 2019
Počas roka 2019 sa v našej farnosti uskutočnili tri väčšie rekonštrukcie a tri duchovné obnovy.
Samozrejme, tou najväčšou výzvou, ktorá vonkoncom nie je samozrejmá a už vôbec nie bežná,
je udržať každodenný život farnosti - tak po hmotnej, ako aj po duchovnej stránke. Všetky
udalosti, ktoré sú spomenuté v tomto hodnotení majú za cieľ: Uvedomiť si hodnoty ktorými
farnosť do života obce prispieva, poďakovať tým, ktorí sa na vytváraní tohto spoločného dobra
(hmotného aj duchovného) počas tohto roka obetavo podieľali a prosiť všetkých o Váš podiel pri
urdžaní či rozvoji života. Ale poďme teda po poriadku. Ako teda hodnotiť uplynulý rok?

Pastoračné aktivity

 Počas roka sme do večnosti odprevadili 12 farníkov. V tejto súvislosti veľmi pekne
ďakujem všetkým príbuzným, známym a susedom, ktorí pomohli pri príprave podmienok
na návštevu kňaza pri týchto chorých a zomierajúcich. Je pre mňa veľkým potešením
a jednou z najväčších radostí tohto roka, že všetkých 12 farníkov odovzdalo dušu Pánovi
patrične zmierených a to po včasnom prijatí sviatosti zmierenia, pomazania a dokonca aj
eucharistie! Tohto roku som bol medzi Vami svedkom aj Božích zázrakov v zmysle
pokánia a zmierenia. Za všetky tieto zázraky patrí veľká vďaka Pánovi, ale ešte raz aj
všetkým tým, ktorí ste sa o svojich príbuzných chorých a slabých starali a včas žiadali
o prijatie kňaza do svojej domácnosti. Aktuálne navštevujem pravidelne pred prvým
piatkom 16 starých ľudí. Každý kto má záujem o túto službu, prosím aby ste mi to neváhali
nahlásiť cez niektorého zo svojich príbuzných, alebo telefonicky na faru: 048/418 91 31.
 Krstom sme privítali 8 detí (Paulína Chabanová, Nina Daniela Hríbik, Khloe Alžbeta
Čavojová, Ester Bobáková, Oliver Harcinik, Sára Vajdová, Kristína Majeríková, Karolína
Čížová). Rodičia 6 detí žiadali o krst mimo našu farnosť. Mrzí ma, ak príčinou krstu
v iných farnostiach je napr. tvrdenie, že nepokrstím deti nezosobášených, alebo že krstná
náuka v našej farnosti je príliš dlhá a pod. Nie je to pravda. Každý kňaz má povinnosť
dodržať pri vysluhovaní sviatostí všeobecné smernice katolíckej Cirkvi a okrem nich boli
pre našu diecézu dané naším biskupom Mons. Mariánom Chovancom aj interné smernice.
Tie sú dostupné tu: http://bbdieceza.sk/biskupsky-urad-2/instrukcie-k-vysluhovanu-sviatosti/
Takže v prípade vysluhovania sviatosti krstu, ako aj pri vysluhovaní ostatných sviatostí (zvlášť
príprava na 1. sv. prijímanie) sa snažím o svoju vernosť Cirkvi a sľubom, ktoré som zložil.
Som vďačný každému kto žiada o sviatosti a zároveň chápe, že nemôžem konať svojvoľne.
 Prvé sv. prijímanie dňa 19. 5. 2019 prijalo 8 žiakov tretej a štvrtej triedy z našej základnej
školy. Zosobášili sme jeden manželský pár. Birmovka bola v našej farnosti naposledy
v roku 2017, tj. na jeseň budúceho roka by sme opäť mali začať s prípravou.
 Dňa 15. septembra sme oslávili titul nášho chrámu. Za službu slávnostného kazateľa
ďakujeme vdp. Jánovi Dolnému, OSB zo Sampora. Ďakujem za nácvik spevov, zboru
a kostolníčkam za prípravu liturgie, ženám za prípravu agapé pre domácich i hostí a aj kňazov.
 Od novembra sme začali s prípravou detí na prvé sväté prijímanie. V decembri, počas
adventu, boli opäť rorátne sv. omše. Zvlášť v závere adventu sa roráty už tradične tešia
pomerne hojnej účasti veriacich. Na druhej strane sme tento rok upustili od výzdoby
medovníčkov ako aj pobožnosti „Kto dá prístrešie svätej rodine“.
 Okrem uvedených pravidelných aktivít - ako som už spomenul v úvode - sme mali vo farnosti
tri mimoriadne duchovné obnovy:
o Prvú viedli sestry z Kongregácie milosrdných sesier sv. Kríža. Po patričnej príprave vo
farnosti novénou k bl. Zdenke Šelingovej nám sestry v nedeľu 3. 3. 2019 pre našu farnosť
odovzdali relikviu bl. Zdenky, ktorá zostala k trvalej úcte vystavená v bočnej nike nášho
chrámu.
o Druhá obnova bola tretí júlový víkend. Don Jozef Luscoň SDB pre nás pripravil víkendovú
obnovu o blahoslavenom Titusovi Zemanovi a v rámci nedeľnej omše, nám dňa 21. 7.
odovzdal k trvalej úcte jeho relikviu.

o Tretia relikvia bl. Anky Kolesárovej bola našej farnosti odovzdaná v stredu 30. 10. 2019
vdp. Marekom Odrejom, biskupským vikárom ABÚ Košice. Víkendová duchovná obnova,
resp. púť do Vysokej nad Úhom k hrobu bl. Anky Kolesárovej nás ešte len čaká.
Ďakujem všetkým, ktorí sa spolupodieľali na príprave týchto podujatí a taktiež tým, ktorí
prijali pozvanie na tieto slávnostné chvíle. Myslím že môžem konštatovať, že v priebehu roka
si viacerí z Vás viac uvedomili a osvojili túto tradičnú formu katolíckej spirituality t.j. úctu
k svätým a blahoslaveným. Duchovné obnovy, brožúrky s pobožnosťami (ktoré sa predali vo
väčšom počte) ale aj vyvesenie 16 menších obrazov svätých v bočných nikách chrámu, či
inštalácia sochy Panny Márie pred budovou farského úradu u viacerých Vás podnietili
spoznávanie blízkosti a konkrétnej duchovnej pomoci od týchto našich orodovníkov, čomu sa
veľmi teším. Chápem, že poniektorí tento nový prvok zbožnosti v našej farnosti ešte
nevnímajú ako vlastný a majú na toto smerovanie iný názor. Ak som konštatoval 12 zosnulých
v tomto roku v našej farnosti, pričom všetci boli zaopatrení sviatosťami, potom s veľkou
istotou u viacerých z nich viem povedať meno konkrétneho svätca, ktorého si obľúbili
a možno im aj pomohol vyprosiť milosti prijatia sviatostí pred hodinou smrti. Verím že
duchovnú blízkosť našich nových svätých a blahoslavených začneme vnímať čím viacerí a ich
orodovanie dodá odvahu vo vydávaní svedectva viery aj v zložitých podmienkach.

Hospodárske aktivity:

 Väčšie rekonštrukcie hmotného majektu farnosti vykonané počas tohto roka:
o Rekonštrukcia múrika a železného oplotenia farskej záhrady v dĺžke 120 metrov
realizované firmou MD Staving s.r.o v cene 5887,10 €. Na tieto práce bola
poskytnutých dotácia z obce Priechod na základe schválenia predloženej žiadosti
poslancami obecného zastupiteľstva vo výške 5.800 €. Originály faktúr a bločkov
výdavkov uvedených v prehľade sa nachádzajú podľa zákona o účtovníctve na farskom
úrade v Priechode. V mene všetkých veriacich ďakujem poslancom zastupiteľstva za
poskytnuté prostriedky a obecnému úradu za spoluprácu pri realizácii diela, ktoré je
súčasťou vybavenosti obce a jeho dôstojnou reprezentáciou.
o Rekonštrukcia prestrešenia schodov kostola v Priechode. Práce na prestrešení boli
vykonané v zmysle vypracovaného architektonického plánu a stavebného povolenia a to
svojpomocne. Veľká vďaka patrí partii chlapov, ktorí od mája do augusta ochotne
a obetavo zasvätili svoj čas, úsilie realizácii tejto stavby. Celá stavba vďaka
darovanému drevu a spomenutej nezištnej službe chlapov vyšla na približne 2.500 €.
Rovnako veľká vďaka patrí aj firme Kapa, ktorá previedla bezodplatne natiahnutie
izolačnej vrstvy, omietky a povrchovného náteru na zhotovenej stavbe.
o Rekonštrukcia schodiska ku kostolu sv. Jozefa Robotníka na Balážoch. Na základe
schválenej projektovej žiadosti o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019, bola na
konci októbra realizovaná komplexná rekonštrukcia prístupového schodiska ku kostolu
sv. Jozefa v Balážoch zo strany od ulice „Banská“ v celkovej cene 2.993,99 €.
 Počas celého roka som intenzívne pracoval na vypracovávaních rôznych ďalších
projektových výziev, pričom podaných bolo spolu 6 žiadostí (projektové výzvy majú často
viac ako 10 príloh) za účelom riešenia havarijného stavu strechy kostola sv. Jozefa na
Balážoch. Pripomínam, že súčasný havarijný stav súvisli s tým, že v roku 1993 bolo pri
realizácii prác na streche kostola opomenuté vytvorenie odvetrania v zmysle
vypracovaného architektonického plánu (plán č. 7 z projektovej dokumentácie). Izolácia sa tak
spolu s dreveným bednením a krokvami ocitla medzi dvomi nepriepustnými vrstvami fólie
a zarosenie izolácie pri tepelných rozdieloch medzi interiérom a exteriérom nie je teda
nikde odvedené. Z toho dôvodu došlo už v roku 2013 k prepadnutiu časti strechy pri veži
a na iných miestach je drevená konštrukcia nahnitá. Stav je skutočne havarijný, aj keď
voľným okom nie je viditeľný. Tento stav sa snažím riešiť od roku 2013, avšak o jeho
skutočne havarijnom charaktere nás presvedčila čiastočná záplata najkritickejšej oblasti, čo
sme sa podujali vykonať na jeseň 2018. Ihneď potom bol spracovaný leták, ktorý
dokumentuje aktuálny stav a prosí o finančnú pomoc. Rozdaných bolo 300 letákov v rámci
obce Baláže a širokého okolia. Rovnako bolo podaných aj viacero projektových žiadostí.
Počas roka 2019 sa z milodarov veriacich na Balážoch podarilo vyzbierať 3.840 €, od

veriacich v Priechode 1.255 € a od iných darcov na tento účel prišlo 5.200 €. Celkovo
sa za rok 2019 na účet kostola Baláže vyzbieralo 10.295 €. Menovitý rozpis prijatých
platieb je na nástenke. Stav na účte kostola Baláže je aktuálne 12.812,95 €. Keďže pri
oprave strechy nemožno počítať so svojpomocou a najnižšia cenová ponuka firmy ochotnej
pustiť sa do rekonštrukcie je výške minimálne 17.800 €, potrebujeme ešte zohnať zhruba
6.000€. Kto by vedel o príležitosti získať spomenuté prostriedky budem veľmi vďačný.
Aktuálne čakáme na dovolenie biskupského úradu k zazmluvneniu firmy.
 Počas celého roka sa realizovali terénne úpravy farskej záhrady, ktorá bola po výstavbe
nového chodníka k fare a opravách preťatého el. kábla smerom ku kostolu značne rozbitá.
 V lete prebehla výmena asi 40 svetiel v interiéri kostola (krížová cesta, osvetlenia nových
obrazov blahoslavených a adoračné svetlá, svetlá na ruženec, bodové svetlá na
novoinštalovanú holubicu znázorňujúcu Ducha Svätého a inštalácia osvetlenia vo svätyni).
Väčšina svietidiel, obrazov, holubica Ducha Svätého, Socha Panny Márie pred farou (spolu
v cene cca 2.200 €) boli zakúpené zo zahraničia a platené mimo účtu farnosti tj. z Vašich
milodarov, ktoré ste mi dali priamo do ruky. Mimo účtu farnosti sa realizuje pravidelne
napr. aj nákup uhlia a palivového dreva na vykurovanie fary (konkrétne je to 1.700 €
z milodarov Trojkráľovej koledy). Za všetky milodary z toho dôvodu srdečne ďakujem.
 V súvislosti s očakávaným 50. výročím postavenia chrámu v Priechode navštívila náš
chrám Ing. Arch. Sabová. Vypracovala zoznam podnetov, ktoré by v najblžšej dobe dvoch
rokov bohli stáť za zváženie pri príprave na toto jubileum. Podnety sú k dispozícii na
preštudovanie na poslednej strane tejto správy.

Poďakovanie:

Veľkou posilou pre mňa je najmä Vaša dôvera a taktiež to, keď vidím praktickú vieru ktorá je
schopná prežarovať medziľudské vzťahy. Ďakujem všetkým, kto nechal inšpirovať svetlom
Ducha Svätého. Moja osobná najväčšia vďaka patrí tým, ktorí sú ochotní pravidelne poslúžiť
v kostoloch i na fare a tak udržiavať živé úplne základy celej farnosti. Takáto služba je neraz
neviditeľná, skrytá lebo sa pokladá za samozrejmú, ale nie je. Nech Pán odmení to čo vidí iba On!

Prehľad financovania

Príjmy:

Zvonček (zbierky pre farnosť) + elektrika, opravy kostola a fary
10.043,40 €
Zbierky na odoslanie (11x: Seminaristi, charita, Sv. Otec, Misie, masmédiá, Afrika, Sv. Zem...) 2.029,50 €
Ostatné príjmy nedaňové
6.000,00 €
Príspevok z obce
5.800,00 €
Príspevky za časopisy a knihy:
932,11 €
Príjmy z organizovania akcií na fare
605,00 €
Nájomné antény na veži
462,00 €
Príjmy spolu :
25.872,01 €
Výdavky:
Kostol (liturgické výdavky 577,18 €, elektrika 1.082,29 €, opravy 4.876,50 €)
Farské priestory (administratívne 392,74 €, energie 1368,90 €, opravy 1866,91€):
Oprava múra a železného oplotenia farskej záhrady v dĺžke 120 metrov
Nákup kníh a časopisov:
Odoslané zbierky na biskupský úrad:
Poistenie budov (391,02 €) a príspevky do fondov Biskupského úradu (220,23 €) :
Ostatné výdavky nedaňové
Daň z príjmu
Výdavky spolu

6.535,97 €
1.885,54 €
5.887,10 €
750,46 €
2.029,50 €
611,25 €
1.009,39 €
75,60 €
20.527,82 €

K dátumu: 30. 12. 2019 sme mali na bankovom účte Priechod 11.621,90 € a v pokladni 108 €.
(Na druhom účte „Baláže“, ktorý nie je zahrnutý v tomto vyúčtovaní, je 12.812,95 €)

Odporúčané úpravy v interiéri farského kostola Sedembolestnej Panny
Márie v obci Priechod vzhľadom na blížiace sa jubileum 50. výročia
postavenia chrámu.
Na žiadosť pána farára vdp. Mareka Iskru som 1.8. 2019 prišla na obhliadku farského kostola
v Priechode. Kostol si farníci postavili len nedávno, pretože v minulosti mali viacero vážnych
prekážok, predovšetkým politických. O to viac oceňujem ich vytrvalosť a húževnatosť. Za
odmenu sa im kostol vydaril a môžem úprimne povedať, že taký vkusný a prívetivý sakrálny
objekt sa na Slovensku často nevidí.
Za pár desaťročí používania sa opotrebovala časť zariadenia a preto odporúčam, postupne podľa finančných možností - vykonať tieto úpravy:
 Odstrániť celoplošný červený koberec a nahradiť ho vhodným kvalitným úzkym behúňom
v časti lode medzi radom lavíc – môžem odporučiť vhodný typ
 Podlahu v presbytériu vydláždiť kamennou dlažbou hrúbky 12-20 mm– napr. Travertín
Latte
 Pri zásahu do podlahy presbytéria nainštalovať pod sedenie miništrantov a na ploche
okolo oltára elektrické podlahové vykurovanie v rohožiach, na základe samostatného
projektu – napr. od firmy Ecofloor
 Navrhnúť a umiestniť nové káble k mikrofónom popod kamennú dlažbu v presbytériu
 Odstrániť drevené podesty tzv. bočných oltárov na ktorých sú inštalované bočné oltáre so
sochami p. Ježiša a Panny Márie. Sochy dostanú viac priestoru nad hlavou a priestor bude
viac dýchať.
 Pouvažovať nad novým moderným kamenno-bronzovým bohostánkom, umiestneným
v obvodovej stene presbytéria, na spôsob pastofória s večným svetlom – umelecký výrobok
 V presbytériu umiestniť dva nové odkladacie stolíky - abakusy
 Demontovať akumulačné pece, ktoré sú tepelne stratové a zapratávajú priestor
 Bočné niky pod vitrážovými oknami vymaľovať nabielo, vrátane stĺpov ( odporúčam
umývateľný náter stĺpov, napr. technika Oikos )
 Vymeniť štvorcové svietidlá pod dnom chóru za moderné LED-úsporné
 Vymeniť osvetlenie vitrážovej krížovej cesty, namiesto nástenných svietidiel pod
jednotlivými zastaveniami umiestniť LED-pásové osvetlenie na vnútorný parapet
vitrážového okna smerom z exteriéru do vnútra. Z vonkajšej strany sa vitrážové okná
uzatvoria otváravými úzkymi hliníkovými oknami s izolačným dvojsklom
 Nahradiť zastarané trubicové žiarivkové svetlá v bočných nikách kvalitnými LED –
pásovými svietidlami.
 V presbytériu dať vyhotoviť nové očalúnené drevené sedadlá pre miništrantov v duchu
pôvodného sedacieho nábytku pre kňaza – nakreslím pre výrobu do dielne, ak treba
 V presbytériu dať nanovo očalúniť sedes aj dve bočné sedadlá – vyberiem typ čalúnenia
 Dať vyrobiť novú drevenú spodnú časť procesiového kríža, tak aby kríž bol pozdvinutý do
väčšej výšky a jeho päta by sa dala votknúť do novej podlahy bez potreby rozšíreného
podstavca.

Prehľad života farnosti Sedembolestnej Panny Márie
v Priechode za kalendárny rok 2020
Rok 2020 bol výnimočný tak v celej spoločnosti, ako aj v živote našej farnosti hlavne
z dôvodu opatrení, ktoré mali za cieľ obmedziť šírenie vírusového ochorenia COVID-19.
Nikto zo žijúcich si nepamätá situáciu, keď kostoly zostali zatvorené na niekoľko
týždňov. Nebolo dokonca dovolené ani spoločné slávenie veľkonočnej či vianočnej
liturgie. Napriek istému spomaleniu, sa avšak život v našej farnosti nezastavil.
Tak ako život rodiny sa nezastavuje ani v čase „lockdownu“, tak sa aj napriek rušeniu
verejného slávenia sv. omší nikdy nezastavili základné funkcie „farskej rodiny“: V čase
obmedzení bol náš chrám otvorený a v ňom možnosť osobnej poklony; ak nemohol byť
otvorený chrám, tak bola Sviatosť Otlárna roznášaná po farnosti – či už v monštrancii na
poklonu, alebo s možnosťou pristúpiť ku svätému prijímaniu. V rámci podujatia „Doma
so svätými“ prišli relikvie našich svätých z chrámu priamo do Vašich domácností. Viem
že viaceré rodiny si začali v čase karantény vykonávať liturgiu domácej Cirkvi, alebo
viac študovať exegézy nedeľného evanjelia, ktoré boli v čase karantény do farnosti
ponúknuté cez internet, alebo boli dostupné v predajni potravín, či boli aj roznesené
priamo do poštových stránok. Pozitívne je, že niekotré domácnosti sa začali spolu modliť,
či už za svoje zdravie, alebo aj za celospoločenskú situáciu – k tomu nás každý večer
o 20:00 hod. pozýva aj zvon Sedembolestnej Panny Márie. Mnohí sledovali duchovné
programy cez TV-LUX, či Rádio Lumen, prípadne aj niektorí starší (čo ma prekvapilo),
sledovali záznamy duchovnej obnovy – napr. od pátra Chmielewského, či sami si našli
prednášky či povzbudenia, s ktorými ste sa mi potom zdieľali. V rámci života farnosti sme
mali viaceré pohreby, konali sa farské katechézy pred 1. sv. prijímaním, katechézy pre
snúbencov, či rodičov pred krstom. V posledných dňoch roka niektoré z rodín prijali výzvu
k modlitbovej iniciatíve „Nazaret mojím domovom“. To všetko je stále iba malá časť
z toho, čo znamená „život vo farnosti“ aj počas koronakrízy... Bohu vďaka za to všetko!
Osobne ma zo všetkých podujatí roka najviac povzbudila skutočnosť, že od 6. septembra
sa v našej farnosti nepretržite modlíme pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou - každý
večer o 20:00 hod. Spočiatku to bola forma prípravy na hodovú slávnosť, ale keďže sa
adorácie pravidelne zúčastňovalo viac ako 25 veriacich, tak sme sa v adorácii rozhodli
pokračovať aj po hodoch. Začali sme sa modliť za epidemiologickú situáciu v našej
farnosti a v celej spoločnosti. Veľmi pekne ďakujem všetkým tým, ktorí sa do tejto
iniciatívy zapojili a nechali sa osloviť svetlom Ježiša Krista. Je to pre mňa veľkým
povzbudením!
Každý z nás tento rok prežil istú formu obmedzení, ba poniektorí aj priamu konfrontáciu
strachu zo smrti, či prísnej izolácie a samoty. Ježiš si ku každému tento rok nachádzal
osobitú cestu a vedomie potreby jeho osobného prijatia v súčasnej situácii je veľmi
pozitívny fakt. Mnohí teda vstupujú do nového roku s touto novou skúsenosťou:
potrebou Krista a jeho osobného prijatia. Nech nás všetky okolnosti života
približujú bližšie ku Kristovi, ktorý jediný má odpovede na otázky života a smrti a
ktorý jediný premohol smrť svojím zmŕtvychvstaním. Hlavne za to ďakujeme a aj
prosime (každý osobne) za účasť na tomto tajomstve zmŕtvychvstania v rámci
spoločných nedeľných slávení svätých omší. Tie sa nám stali v tomto roku vzácnejšími,
ako za bežných okolností spoločenského života. Všetkým Vám, kto ste sa zapojili do
tohto kolobehu života ďakujem a vyprosujem Božiu ochranu a požehnanie!

Pastoračné aktivity

 Počas roka sme do večnosti odprevadili 14 farníkov, pričom siedmi boli na tento
prechod sviatostne pripravení a siedmi žiaľ nie. Pripomínam svoju ochotu poslúžiť
návštevou pri chorých po domoch počas prvopiatkového týždňa; záujem prosím
nahlásiť na tel.čísle farského úradu: 048/ 4189131.
 Krstom sme privítali do našej farnosti iba 2 deti. V porovnaní s počtom pohrebov
bude mať toto číslo už čoskoro vážne následky na život farnosti. Tento stav možno
súvisí aj s epidemiolgickou situáciou, pretože väčšie rodinné podujatia sa dnes
odkladajú „na neskôr“, ale podľa môjho názoru to súvisí predovšetkým s dlhodobo
veľmi nízkou sobášnosťou a nepochopením úlohy viery (nie iba obradu v kostole)
pre život v trvalom a nerozlučnom vzťahu. Ak by bola viera iba „tradícia“ tak
skutočne počas tohto roka môže platiť, že „dnes je iná doba“. Som však presvedčený,
že: „Ježiš Kristus je ten istý: včera, dnes a naveky“ a preto Krista rovnako potrebuje
každá generácia. Bez neho sa nedá žiť život krásny, usporiadaný, zmysluplný
a hodnotný. Nech nám Pán pomáha!
 Prvé sv. prijímanie prijalo 5 žiakov tretej triedy z našej základnej školy. Termín bol
posunutý na 5 júl a to z dôvodu epidemiologickej situácie. Ďakujem rodičom detí za
porozumenie a spoluprácu. Zosobášil sa jeden manželský pár a to práve v čase
platných obmedzení, čo je to veľmi dobre, pretože Covid sa dá prežiť najlepšie
v kruhu milujúcich a nikdy nerozlučiteľných ľudí, ktorých spája Božia milosť.
Birmovka bola v našej farnosti naposledy v roku 2017. Počas jesene sme chceli
začať s prípravou, avšak vzhľadom na epidemiologickú situáciu začneme až po
doznení aktuálnej vlny vírusového ochorenia. V tomto čase prosím o nahlasovanie
detí, kt. majú záujem prijatie sviatosti birmovania. Prihlášky sú v zadnej časti kostola.
 Dňa 15. septembra sme oslávili titul nášho chrámu. Za službu slávnostného kazateľa
ďakujeme vdp. Martinovi Pečarkovi, farskému administrátorovi z Podkoníc.
Ďakujem všetkým gazdinkám za prípravu bohatého pohostenia po sv. omši – agapé!
 Aj z pohľadu pobožností, bol tento rok iný. Do večnosti sme odprevadili našu
ružencovú horliteľku, pani Júliu Ivaničovú, ktorá sa denne predmodlievala v chráme
ruženec. Na istý čas zostalo pred sv. omšou v chráme iba posvätné ticho... V máji
požiadala pani Estera Strečková o porozumenie, že zo zdravotných dôvodov už nebude
môcť začínať spoločné spevy, ak na liturgii v týždni nebol organový doprovod. To však
nevedela, že v tom istom týždni bola pozastavená aj táto služba, čomu sa (žiaľ
neúspešne) už dlhšie snažila predísť aj farská rada. Náš chrám teda zostal v tomto roku
bez spevu a organového doprovodu. Nekonali sa ani tradičné pobožnosti na cintoríne,
stretnutia detí a mládeže, adventné stretnutia pri zdobení medovníkov na stromček, či
pobožnosť „Kto dá prístrešie sv. rodine“ ... Na druhej strane (ako som spomenul už
v úvode) sa ukázala dôležitosť rodinných aktivít pri odovzdávaní viery. Už som
spomenul liturgiu domácej cirkvi, avšak bol som potešený za prijatie výzvy „Jesseho
strom“, ktorá bola rozdaná deťom na hodinách náboženstva. Ďakujem za zaslanie
fotografií so svojím „stromom“! Ďakujem aj tým, ktorí sa zapojili do práve
prebiehajúcej iniciatívy: „Vytvorme nazaretský dom“, ktorú zastrešil aj rožňavský o.
biskup Mons. Stanislav Stolárik: http://new.burv.sk/2020/12/23/pozvanie-k-spolocnejmodlitbe-vytvorme-nazaretsky-dom/
Skutočne sa dnes ukazuje, aká je rodina
nenahraditeľná v otázke odovzdávania viery!
Chcem ešte raz poďakovať tým, ktorí si zvykli chodiť na poklonu Sviatosti Oltárnej
každý večer. Ďakujem za Vašu odvahu vo vydávaní svedectva viery aj v zložitých
podmienkach, ktoré nám tento rok priniesol. Rôzne temnoty boli a aj budú súčasťou

nášho života. Ani „doba“ v ktorej sa narodil a žil Ježiš nebola iná a on predsa prišiel,
aby jeho láska a neha prežiarila temnoty našich životov. Ježišovo prijatie bolo a bude
neustále sprevádzať akási dráma, či osobný zápas: „Pravé svetlo, ktoré osvecuje
každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho
nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.“ (Jn 1, 9 -11) Vieme
avšak s istotou, že Jezišovo svetlo premohlo tmu a preto nič iné ani v „tejto dnešnej
dobe“ nie je potrebné: Nech je pochválený Ježiš Kristus!

Hospodárske aktivity:

 Firma Lamper, od 3. 8. do 14. 8. realizovala opravu strechy a výmenu strešnej
krytiny na kostole sv. Jozefa robotníka na Balážoch v celkovej cene 22.389,54 €.
Realizácii predchádzalo písanie projektových žiadostí, príprava dokumentácie, dva
roky organizovania zbierok. Z Božej milosti a štedrosti dobrodincov [veriaci
z Balážov (7.355 €), veriaci z Priechodu (4.375 €), BBSK (9.000 €), iní darcovia
(3.700 €)] sa práce podarilo realizovať načas, verím že aj kvalitne ale hlavne bez
zadĺženia. Z vďačnosti Bohu prebehla aj oprava dvoch sôch v presbytériu kostola.
 Na farskej budove prebiehala od jari až do jesene najkôr brigádnicky a neskôr aj
s pomocou fimy KAPA oprava štyroch vikierov. Svojpomocne boli ošetrené novým
náterom: 6x vonkajšie dvere na fare a kostole; 3x podstrešné štíty na fare; 3x lavičky,
2x balkónové zábradlie, rampa pre vozíčkarov, 4x mreže kostola, odkvapové zvody.
 Po dokončení prác na streche kostola Baláže sa začala dokumentačná
a administratívna príprava na maľovanie strechy kostola Sedembolestnej Panny
Márie v Priechode. Realizácia maľovania strechy kostola je naplánovaná na jar 2021.
 V kostole Sedembolestnej Panny Márie v Priechode sa začali pripravovať podklady
na rekonštrukciu presbytéria chrámu, keďže v tomto roku slávime 50. výročie jeho
postavenia. Žiaľ, k rozvinutiu konkrétnej spolupráce s pôvodným architektom sa
nedospelo a z toho dôvodu bol na začiatku decembra kontaktovaný nový architekt.
Prosím aj o Vaše modlitby za zdarný priebeh prác, pretože aj vzhľadom na súčasnú
epidemiologickú situáciu je každý krok k zdarnému realizovaniu plánovaných prác
značne sťažený. Vopred ďakujem za pomoc.

Poďakovanie:

 Ďakujem každému, kto sa nechal osloviť Duchom Svätým a akýmkoľvek spôsobom
pomohol vo farnosti: PRAKTICKY: akoukoľvek svojou službou, brigádou, finančne
svojím milodarom, praním liturgických paramentov, riadením kostola (zvlášť tento
rok jeho dezinfekciou, či označovaním miest na sedenie podľa platných
hygienických noriem), službou na opravách, údržbe, či zabezpečení bežnej
prevádzky farskej budovy, farskej záhrady, spracovaním farskej agendy: počítanie
peňazí, ich rozmieňanie, vedenie účtovníctva, príprava a vytvorenie projektových
žiadostí a dokumentácie z rekonštrukcie kostola sv. Jozefa na Balážoch atď.
PASTORAČNE: pomoc pri príprave liturgických slávení, prípravách na 1. sv.
prijímanie, služby lektorov, organistu, miništrantov, kostolníčiek, výzdoba chrámu ,
štedrosťou – prípravou pohostenia pútnikov či hostí počas agapé.
A v neposlednej miere poďakovanie patrí aj tým kto vytváral počas uplynulého roka
DUCHOVNÚ ZÁŠTITU svojimi modlitbami, obetami, pobožnosťami, príhovormi,
výchovou detí a mládeže k zbožnosti a bázni pred Pánom.
 Všetkým Pán Boh zaplať! Za všetkých dobrodincov farnosti je každú prvú nedeľu
v mesiaci slúžená svätá omša.

Prehľad financovania (farský kostol a fara – bez filiálky Baláže)
Príjmy:

Zvonček (zbierky pre farnosť) + elektrika, opravy kostola a fary
Zbierky na odoslanie (Seminaristi, charita, Sv. Otec, Misie, masmédiá, Afrika, Sv. Zem...)
Ostatné príjmy nedaňové
Príspevok z obce
Príspevky za časopisy a knihy:
Príjmy z organizovania akcií na fare
Nájomné antény na veži
Príjmy spolu :
Výdavky:
Kostol (liturgické výdavky 160,03 €, elektrika 986,47 opravy 6.440,59 €)
Farské priestory (administratívne 291,10 €, energie 1450,12 €, opravy 1895,94€):
Nákup kníh a časopisov:
Odoslané zbierky na biskupský úrad:
Poistenie budov (391,02 €) a príspevky do fondov Biskupského úradu (242,13 €) :
Ostatné výdavky nedaňové
Výdavky spolu

9.977,31 €
1.193,65 €
1.192,32 €
4.000,00 €
1.009,81 €
240,00 €
836,00 €
18.449,09 €
7.587,09 €
3.637,16 €
1.045,80 €
1.193,65 €
633,15 €
392,51 €
14.489,36 €

K dátumu: 31. 12. 2019 sme mali na bankovom účte Priechod 16.004,18 € a v pokladni 306 €.
(Na druhom účte „Baláže“, ktorý nie je zahrnutý v tomto vyúčtovaní, je 4.265,73 €)

Čaká nás Jubilejný rok 2021

 V roku 2021 slávi náš chrám 50. výročie od svojho požehnania. Láskavo Vás prosím
o Vaše modlitby za našu farnosť, za obnovu života viery v našich rodinách, za ducha
odpustenia v rámci susedských a rodinných vzťahov, a hlavne za to, aby chrám bol
miestom odkiaľ pramení zmierenie a Pánova láska a aby sme ju mohli všetci zakúsiť
a prijať. Aj preto ako najdôležitejšiu súčasť prípravy na Veľké Jubileum nášho
chrámu vidím v osobnej modlitbe srdcom – najlepšie (ak to epidemiologická situácia
dovolí) pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Tu sa môžeme stretnúť s Kristom,
ktorého evanjelisti predstavujú ako toho, v ktorom prišlo naplnenie starého jubilea,
pretože Kristus prichádza ohlásiť rok milosti Pána a návrat k Otcovi.
Mojžiš svojmu národu píše: „Päťdesiaty rok zasväťte! Ohláste slobodu pre všetkých
obyvateľov krajiny! Má to byť pre nich jubilejný (milostivý) rok. Vtedy každý dostane
do vlastníctva svoj majetok a každý sa vráti k svojmu rodu. Päťdesiaty rok je pre vás
jubilejným rokom. V jubilejnom roku nech sa všetkým vráti to, čo im patrí“ (Lv 25)
Keďže tento osobitný rok bol ohlasovaný špeciálnymi trúbami z baraních rohov,
ktorým sa v hebrejčine hovorí „yobel“, prešlo toto meno do kresťanskej terminológie
ako „jubileum“. V tomto čase sa majetky vracali ich starým vlastníkom, odpúšťali sa
dlhy, prepúšťali otroci a pôda mohla oddychovať.
Nech aj nás Pán obnoví a posvätí všetky úsila a námahy!

Prehľad života farnosti Sedembolestnej Panny Márie
v Priechode za kalendárny rok 2021
Do roku 2021 sme vstúpili celoštátnym zákazom vychádzania a zhromažďovania,
ktorý trval od 24. 12. 2020 do 19. 4. 2021 z dôvodu šírenia vírusu Sars Covid-19 v
spoločnosti. Prísť na svätú omšu bolo dovolené až po veľkonočných sviatoch, aj to
len v obmedzenom režime 33 osôb. V núdzovom stave prebiehala individuálna
pastorácia. Chrám bol otvorený, bola v ňom možnosť osobnej poklony, rovnako
možnosť pristúpiť ku svätému prijímaniu. Po zrušení núdzového stavu bol kvôli
limitom zhromaždených osôb počet sv. omší bol navýšený o večernú omšu v sobotu
a jednu sv. omšu v nedeľu ráno. V roku 2021 bolo teda odslúžených v našej farnosti
viac svätých omší ako po minulé roky (zhruba o 10% viac), avšak súčasne bolo
rozdaných menej svätých prijímaní (asi o 60 % menej). Chrám bol navyše zatvorený
aj v letných mesiachoch (od 28. 6. do 12. 8.) z dôvodu rekonštrukcie. Sv. omše boli
vtedy slúžené buď pred kostolom a v hale farského úradu.
Napriek týmto nepriaznivým skutočnostiam bol rok 2021 poznačený aj pozitívnymi
impulzami. Na Slovensko prišiel Svätý Otec František, ale predovšetkým pre nás
v Priechode bol rok 2021 rokom Veľkého Jubilea 50. výročia postavenia chrámu.
Mojžiš svojmu národu píše: „Päťdesiaty rok zasväťte! Ohláste slobodu pre všetkých
obyvateľov krajiny! Má to byť pre nich jubilejný (milostivý) rok. Vtedy každý dostane
do vlastníctva svoj majetok a každý sa vráti k svojmu rodu. Päťdesiaty rok je pre vás
jubilejným rokom. V jubilejnom roku nech sa všetkým vráti to, čo im patrí“ (Lv 25)
Veľmi som túžil, aby chrám bol miestom, odkiaľ pramení zmierenie a Pánova láska
a aby sme ju mohli všetci zakúsiť a prijať. Vrcholom tohto Jubilea bola slávnosť
posviacky chrámu, ktorú prišiel nášmu chrámu udeliť dňa 19. 9. 2021
banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Pomazaním stien
chrámu na miestach, kde sú inštalované konsekračné kríže a oltára, bol do chrámu
vtlačený nezmazateľný znak zasvätenia chámu Bohu. Teda, už nikto viac nemôže
mať pochybnosť, že tu sa môže stretnúť s tým Kristom, ktorého Mária porodila
a evanjelisti ohlasujú ako Božieho Syna. Túto skutočnosť pripomína okrem
kosekračných krížov aj nová pamätná tabuľa, ktorá je umiestnená v predsieni
kostola. Malé kópie sú Vám voľne k dispozícii aj v stojane na stolíku s časopismi.
Hoci tento historický moment už nemôže byť spochybnený, je pravda, že jeho
prežívanie bolo oslabované neustále meniacimi sa podmienkami za ktorých bola
možná návteva chrámu, z dôdodu platných protiepidemiologických opatrení.
Rovnako sa v celej spoločnosti počas roka ukázalo aj obrovské napätie ohľadom
rôznosti postojov k vakcinácii proti ochoreniu Covid-19. Jednoducho, určite každý
z nás tento rok prežil vážne dopady rôznych obmedzení vo vlastnom živote, ba
poniektorí aj nevídané stavy izolácie a samoty, úzkosti, ba aj priamu blízkosť smrti.
Nech nás avšak aj tieto okolnosti života približujú bližšie ku Kristovi, ktorý jediný
má odpovede na otázky života a smrti, lebo on jediný premohol smrť svojím
zmŕtvychvstaním. Za našu účasť na tajomstve zmŕtvychvstania prosime hlavne
v rámci nedeľných svätých omší, hoci práve tie sa nám stali v tomto roku
vzácnejšími. Všetkým Vám, kto ste sa zapojili do tohto kolobehu života ďakujem
a vyprosujem Božiu ochranu a požehnanie!

Pravidelné pastoračné aktivity

 Do večnosti sme odprevadili 15 farníkov, pričom 6 boli na tento prechod do večnosti
pripravení aj sviatostne. V dôsledku Covidu boli evidované 4 úmrtia. Pripomínam svoju
ochotu poslúžiť návštevou pri chorých po domoch počas prvopiatkového týždňa. Záujem
prosím nahlásiť na tel.čísle farského úradu: 048/ 4189131.
 Krstom sme privítali do našej farnosti 6 detí. Príchod dieťaťa je hlavne otázkou viery,
nádeje a lásky žitej v celej spoločnosti. Vidíme ako sa dlhodobo krstí zruba 2x menej ako sa
pochováva... Ešte nepriaznivejšia je avšak skutočnosť, že z pokrstených detí bolo iba jedno,
ktoré malo rodičov aj cirkevne sobášených. Sviatostné manželstvo je pritom zdrojom
veľkých milostí hlavne pre deti. Katechizmus hovorí: „Dve sviatosti, posvätný stav
a manželstvo, sú zamerané na spásu iných. Ak prispievajú k osobnej spáse, tak práve
prostredníctvom služby iným. Udeľujú osobitné poslanie v Cirkvi a slúžia na budovanie
Božieho ľudu“ (KKC 1534). Teda manželstvo a kňazstvo slúži na posvätenie toho, kto tieto
sviatosti prijíma práve v takej miere, v akej sa otvorí službe iným. Pre manželov sú deti
prvým bezprostredným objektom ich služby a rovnako dieťa nepotrebuje nič iné viac, ako
vzťah lásky medzi otcom a mamou. Všetko ostatné, čo rodičia túžia dať svojim potomkom
môže byť dané iba na tomto základe, pretože z lásky medzi manželmi sa ľudský život nielen
počne a rodí, ale aj živí a dozrieva. Deti práve toto podvedome najviac hľadajú. Kiež by
sa teda čo najviac detí mohlo „kúpať“ v úprimnej a neodvolateľnej láske svojich rodičov!
 Zosobášili sa štyri manželské páry. V čase obmedzení, je to pekné číslo. Karanténa sa dá
najlepšie prežiť práve v kruhu ľudí, ktorých spája Božia milosť.
 Prvé sv. prijímanie prijalo 9 detí. Príprava prebiehala v škole a od februára aj ON-LINE
1x týždenne. Neskôr od apríla aj prezenčne v kostole a na fare. Slávnosť 1. sv. prijímania
bola 30. mája. Ďakujem rodičom za spoluprácu pri príprave detí v čase lockdownu.
 Od marca sa začalo 15 mladých pripravovať na prijatie sviatosti birmovania: po nedeľnej
sv. omši prezenčne a 1x týždni ON-LINE. Očakávaný termín birmovania je jar 2022.
 Dňa 15. septembra sme oslávili titul nášho chrámu a dňa 19. septembra slávnosť
posviacky nášho chrámu. Príprave tejto slávnosti boli venované takmer všetky sily
a prostriedky a ich podrobnému opisu sa preto venujem v nasledujúcej časti.

Rekonštrukcia presbytéria a slávnosť konsekrácie kostola

Bezprostredná príprava na slávenie 50. výročia požehnania kostola Sedembolestnej
Panny Márie v Priechode sa začala v máji 2019 návštevou Ing. arch. Márie Sabovej,
ktorá vypracovala prvý zoznam navrhovaných prác. Aj keď spolupráca prebiehala viac ako
rok, predsa sa nepodarilo dospieť k uzatvoreniu zmluvy o spolupráci na vypracovanie
technickej dokumentácie. S touto prosbou bol z toho dôvodu v decembri 2020 oslovený
Ing. arch. Jozef Salus z Banskej Bystrice. Technická dokumentácia bola vypracovaná
v januári 2021 a následne bola pripomienkovaná členmi vtedajšej farskej rady. Po
finalizácii dokumentácie vo februári 2021 bola následne podaná žiadosť o cenovú ponuku
stavebných prác od firmy Kapa. Cenová ponuka nám bola doručená dňa 5. marca, pričom
obratom boli podané ďalšie žiadosti o povolenie prác a to zo strany dekanského, ako aj
biskupského úradu. K našim žiadostiam bolo dané súhlasné stanovisko dňa 8. marca zo
strany dekanského úradu a dňa 12. marca (list 270/2021) zo strany banskobystrického
biskupa Mons. Mariána Chovanca. Dňa 16. apríla bola podaná písomná žiadosť
o realizáciu rekonštrukcie presbytéria Stavebnej spoločnosti Kapa, s.r.o. Napriek snahe
začať realizáciu diela ešte v čase jarného zákazu zhromažďovania, teda toto nebolo možné
vzhľadom na uvedené administratívne úkony.

 Dňa 28.6. sme začali vlastnú fázu rekonštrukcie a to svojpomocne tromi dňami brigády.
Najskôr boli pozakrývané ochrannou fóliou všetky lavice, organ, sochy, ostránených bolo
viac ako 250 kg pôvodých kobercov a následne boli realizované búracie práce. Odstránená
bola stará dlažba a cca 5 cm betónového poteru na celej ploche pôvodného presbytéria
(spolu cca 5 ton sutiny). V ďalších týždňoch bola dobrovoľnícky vykonaná aj kompletná
rekonštrukcia osvetlenia. Demontovaných bolo 63 pôvodných svietidiel (vrátane neónových
žiariviek nad lavicami v hlavnej lodi kostola) a nainštalovaných 53 nových svietidiel
a reflektorov v nákupnej cene 2.200 €. K reflektorom a svetlám v bočných lodiach boli
privedené nové elektroinštalácie. Vymenených bolo 12 ks elektrických zásuviek,
demontovaných bolo 9 akumulačných pecí. V závere prác bolo vykonané, čistenie
správkovanie a maľovanie stropu a stien v bočných lodiach, stropu a stĺpov v podchode
kostola. V presbytériu bola inštalovaná nová kabeláž na pripojenie mikrofónov. Celkové
náklady na nákup použitých stavebných a elektroinštalačných, maliarskych materiálov pre
všetky uvedené práce (vykonané svojpomocne), činili spolu niečo cez 10.000 €. Pridaná
hodnota, ktorú predstavovala dobrovoľnícka práca predstavuje minimálne rovnakú sumu.
Preto všetkým, ktorí sa zapojili prác rekonštrukcie chrámu, veľmi pekne ďakujem!
 Firma KAPA Stavebná spoločnosť, realizovala stavebné práce: šalovanie, betónovanie,
úprava povrchu a rezanie a kladenie novej dlažby a elektroinštalácie v presbytériu.
Záverečná faktúra bola uhradená v decembri vo výške 15.334,94 €. Vedenie firmy zároveň
poskytlo našej farnosti zľavu z vykonaných prác vo výške 2.500 €. Za poskytnutú zľavu,
ako aj všetku spoluprácu pri počas uplynulého roka v mene celej farnosti ďakujem.
 Pracovníci firmy urobi.me, natreli v lete dvomi vrstvami krytinu strechy celého kostola a aj
kaplnky sv. Michala. Záloha vo výške 4.970,28 € bola uhradená ešte minulý rok a koncová
faktúra 2.770,32 € následne tento rok, po skončení prác. Ďalšia suma 1.230 € bola uhradená
za sanáciu žľabov, zvodov a náter žľabov kostola. Celá úhrada nákladov na maľovanie
strechy kostola bola realizovaná z dotácie z rozpočtu obce Priechod, na základe poslancami
schválenej žiadosti o poskytnutie podpory pri príležitosti 50. výročia chrámu. Poslancom
ďakujem v mene farnosti za podporu a pracovníkom obecného úradu za spoluprácu.
 V septembri prebehlo odborné vyčistenie a povrchová úprava drevených sôch včelím
voskom + zlátenie lemov sôch v celkovej sume 1.740 €, výroba a inštalácia
4 konsekračných krížov v sume 400 €, ako aj výroba a inštalácia svietnikov pod
kosekračné kríže. Pre zaujímavosť: v konsekračných krížoch sú viditeľné otlačky prstov
detí, ktoré boli v roku 2021 na prvom svätom prijímaní. Tak sa symbolicky vykonalo
„odovzdanie štafety“ medzi generáciami. Na jeseň bol dokúpený do strednej časti kostola
behúň. Výber a objednávanie bolo mimoriadne komplikované – aktuálne preto máme
behúne dva jeden šedý a druhý bordovo čierny. Objednané máme ešte prečalúnenie stoličiek
v presbytériu (350 €). Poškodenú máme procesiovú zástavu. Hodvábne vlákna totiž vekom
stratili svoju pružnosťa pevnosť degradovali. Je potrebné zabrániť akémukoľvek
manipulovaniu so zástavou a bude potrebná jej a oprava. Predpokladaná suma je 1.750 €.
 Celkovo bolo v kostole tento rok preinvestovaných
26.120 €. Počiatočný stav na
účte bol v januári 16.004 € a aktuálne je 7.856 €. Na nákup materiálov a aj úhradu faktúr
sme nebrali žiadnu pôžičku - náklady boli hradené z milodarov veriacich, ktoré napriek
zákazom zhromažďovania boli o 70% vyššie, ako uplynulé 2 roky tj. 17.847 €. Pomocou
bola aj poslancami schválená dotácia z rozpočtu obce Priechod bola vo výške 4.000€.
 Ďakujem za námahu, ktorá stála za opätovným vytvorením zboru a službu organistky,
nácvik spevov a hudobný doprovod v našom chráme. Ďakujem všetkým, ktorí sa zvlášť
posledné dva týždne pred slávnosťou konsekrácie chrámu zapojili do bezprostrednej
prípravy slávnosti, či už prakticky, alebo svojím milodarom.

 Ďakujem ženám, ktoré prišli pred slávnosťou vyriadiť priestory fary a zároveň sa podieľali
na príprave slávnostného stola pre hostí, samotného obedu a obsluhe o. biskupa a 20
kňazov, ktorí prišli na slávnosť aj širšieho okolia. Ďakujem všetkým, ktorí pripravili
a doniesli bohaté pohostenie pre domácich i hostí vo forme agapé v priestore medzi
kostolom a farou, po skončení slávnostnej svätej omše. Ďakujem aj za prípravu stolov pre
agapé a poriadenie kuchynky po skončení stretnutia. Ďakujem za zaangažovanie viacerých
farníkov v rámci bezprostrednej prípravy slávnosti ohľadom prípravy darčekov pre
hosťujúcich kňazov, zabezpečenie kvetinovej výzdoby, prípravu a organizáciu obetných
darov v rámci liturgie. Ďakujem za dôstojné privítanie o. biskupa pred kostolom. Ďakujem
za službu fotografa, prípravu návrh, tlač a rezanie pozvánok na slávnosť chrámu a ich
roznesenie do všetkých poštových schránok v obci. Taktiež aj za návrh a tlač pamätných
obrázkov zo slávnosti. Všetkým ďakujem za rešpektovanie nevyhnutných organizačných
opatrení najmä v súvislosti s epidemiologickou situáciou a Vaše modlitby.
Ďakujme dobrotivému Pánovi za dar jeho prítomnosti medzi nami.




Fotogfarie zo slávnosti nájdete tu: https://photos.app.goo.gl/MT6buDrGu5n46oav5
Kompletný videozáznam zo slávnosti tu: https://youtu.be/_KSKkAAk9q4
Krátky zostrih tu: https://youtu.be/Y97NRBndOIg

 Na záver ďakujem každému, kto akýmkoľvek spôsobom pomohol vo farnosti: finančne

(farnosť spravuje 4 objekty ktoré si vyžadujú pozornosť a prostriedky na údržbu), či
prakticky: praním liturgických paramentov, riadením kostola, službou na opravách, údržbe
kosačiek, frézy, pece, zvonov a iných zariadení, či zabezpečení bežnej prevádzky farskej
budovy: čistenie komínov, príprava palivového dreva, kosenie farskej záhrady atď.
Spracovaním farskej agendy: počítanie peňazí, rozmieňanie, vedenie účtovníctva,
vybavovanie žiadostí a príprava dokumentácie. Taktiež ďakujem za pomoc pri príprave
liturgických slávení, prípravách na 1. sv. prijímanie, služby lektorov, organistiek,
miništrantov, kostolníčiek, výzdobu chrámu. V neposlednej miere poďakovanie patrí aj tým,
kto vytváral počas uplynulého roka duchovnú záštitu svojimi modlitbami, obetami,
výchovou detí a mládeže k zbožnosti a bázni pred Pánom. Všetkým Pán Boh zaplať!
Za všetkých dobrodincov farnosti je každú prvú nedeľu v mesiaci slúžená svätá omša.

Prehľad financovania (farský kostol a fara – bez filiálky Baláže)
Príjmy:

Zvonček (zbierky pre farnosť) + elektrika, opravy kostola a fary
Zbierky na odoslanie (11 x: seminár, charita, Sv. Otec, misie, masmédiá, Kuba, Sv. Zem...)
Príspevok z obce
Príspevky za časopisy a knihy:
Nájomné antény na veži
Príjmy spolu :

17.847,16 €
1.895,65 €
4.000,00 €
1.796,49 €
564,00 €
26.103,30 €

Výdavky:
Kostol (liturgické výdavky 482,16 €, elektrika 624,42, rekonštrukcia 26.120,71 €)
Farské priestory (administratívne 732,65 €, energie 1.563,80 €, opravy 584,68 €):
Nákup kníh a časopisov:
Nákup hnuteľného majetku
Odoslané zbierky určené mimo farnosť
Poistenie budov (391,02 €) a príspevky do fondov Biskupského úradu (232,92,92 €) :
Daň z príjmu
Výdavky spolu

27.227,29 €
2.881,13 €
1.009,40 €
380,00 €
1.895,65 €
623,94 €
125,40 €
34.142,81 €

Dňa 31. 12. 2021 sme mali na bankovom účte Priechod 7.856,25 € a v pokladni 440 €.
(Na druhom účte „Baláže“, ktorý nie je zahrnutý v tomto vyúčtovaní, je 4.343,07 €)

