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Zápisnica zo zasadnutia farskej pastoračnej rady zo dňa 25.11.2015 

 

Začiatok o 18
00

 hodine s programom 
 

1.Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho zasadnutia24.06.2015 

2.  Nové úlohy spojené s nadchádzajúcim Adventom a prípravou na slávenie Vianoc 

3.Rôzne 
 

 

 

 

Požiadavky 
 

 

1.1. Odizolovať podkrovie fary - pre letné horúčavy a mrazivé zimy na úsporu energie -  

nesplnené.  

1.2. Vo farskej záhradepod lesomvyrúbať listnaté náletové porasty (brigádnicky) - 

nesplnené. 

1.3.Okolo kostola- (nad kostolom) brigádnicky vyrúbať listnaté náletové porasty - 

nesplnené. 

1.4.Pod farou na lúke brigádnicky vyrúbať listnaté náletové porasty a vyrovnať terén - 

nesplnené. 

1.5. Zabezpečiť 2 lavičky k jaskyni Lurdskej Panny Márie (pomôže p. Jozef Blaho st.) 

Pre združujúcu sa mládež pred kostolom v teplých letných nočných hodinách 

a znečisťovanie okolia kostola dp. farár odmietol usadiť lavičky -            odmietnuté.   

1.6. Zabezpečiť plech a sfunkčnenie vývesky oznamov pred kostolom. (pomôže p. 

Jozef Blaho st.) V spolupráci - Dalibor Vavík, JaroslavRežňák -               splnené. 

1.7. Zabezpečiť bojler do sakristie -zabezpečí Marta Libiaková. 

Usadenie bojleruARISTONPRO R 50 V - elektrický zásobníkový 50 litrový, oválny v cene 

170 € nainštaloval p. Colotka - GOGY s.r.o., Lučenecká 410/62 Veľký Krtíš -             splnené. 

1.8. Opraviť podlahu v presbytériu -prehýba sa a vŕzga -                                nesplnené. 

1.9. Celodenná poklona- dňa 21.10.2015 bola s miernou účasťou počas celého dňa.  
 

 

Nové úlohy 
 

 

2.1.Prvá adventná nedeľa 29.11.2015 - požehnanie adventných vencov.  
 

2.2.Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie 08.12.2015 - začína mimoriadny 

Svätý rok milosrdenstva. Brány milosrdenstva v katedrálnych a určených chrámoch 

- v našom dekanáte farský kostol vo Veľkom Krtíšisa otvoria v nasledujúcu nedeľu 

13.12.2015kde je možné získať odpustky. 

Na slávnosťNepoškvrneného počatia Panny MárievHorných Strhárochslávime 

patrocinium kostola. 
 

2.3. VHorných Strhároch 12. december je dňom celodennej adorácie. 
 

2.4.V sobotu 12.12. pred treťou adventnou nedeľou vo farskom kostole bude veľké 

predvianočné upratovanie kostola. Väčší počet dobrovoľníkov na upratovanie 

zabezpečí p. Mária Libiaková. 
 

2.5. Vianočný strom do farského kostola tento rok ponúka p. Ciferiová z uliceDolinská. 

Jeho zabezpečenie s vypílenie a dovoz, výzdobu aodzdobenie po Vianociach 

zabezpečia kostolníčky p. Mária Kaššayová a p. Anna Feketeová. 
 

2.6. Osadenie vianočného stromu do stojana a jeho osvetlenie zabezpečí p. 

Ing.VladimírBražina v sobotu pred štvrtou adventnou nedeľou.  

http://www.aquauniversal.sk/index.php?route=information/information&information_id=10
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2.7. Sviatosť zmierenia s účasťou viacerých spovedníkovv našej farnosti bude na štvrtú 

adventnú 20.12.2015 v čase od 15
00

 do 17
00

 hodiny. Večeru pre šiestich kňazov -

spovedníkov zabezpečí Ing. Bariaková Anna. 
 

2.8. Na vigíliu Narodenia Pána24.12.2015 bude svätá omša v noci o 23
00

 hodine pri 

ktorej v úvode požehnáme Betlehem.  
 

2.9. V prvú nedeľu po narodení Pána - Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, tento rok 

27.12.2015 manželia majú možnosť obnoviť si manželské sľuby.  
 

2.10. Je vhodné, aby sa vo farských kostoloch konalo slávnostné poďakovanie Bohu za 

jeho dobrodenia počas uplynulého roka.Ďakovná pobožnosť spojená so svätou 

omšou v našej farnosti Modrý Kameň bude o 16
00

 hodine. V rámci homílie sa 

odporúča poukázať na duchovný stav farnosti a osobitne udalosti farnosti a v Cirkvi.   

Ekonomiku farnosti pripraví p. Ing. Mária Bednárová.  
 

2.11. Nový rok 1. január- tento rok aj prvý piatok v mesiacije dňom vzniku Slovenskej 

republiky. V katolíckej cirkvi je prikázaným sviatkom a slávime Slávnosť Panny 

Márie Bohorodičky. Je to Svetový deň pokoja. V tento deň pri vzývaní Ducha 

Svätého kto sa pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve - Príď, Duchu Svätý 

tvorivý,získava za obvyklých podmienok úplné odpustky. V našej farnosti budú 

sväté omše ako v nedeľu. 
 

2.12. SlávnosťZjavenia Pána 6. januára (streda) je v katolíckej cirkvi je prikázaným 

sviatkom. V našej farnosti budú sväté omše ako v nedeľu. 
 

2.13. Vianočné obdobie sa končí nedeľou Krstu Krista Pána 10.01.2016. Po tejto nedeli sa 

odloží betlehema prestanú sa spievať vianočné piesne. Zabezpečia kostolníčky p. 

Mária Kaššayová  a p. Anna Feketeová. 
 

2.14. Sviatok Obetovania Pána 02. februára, bude obrad požehnania sviec - tzv. 

hromničné sviece. 
 

2.15. Na spomienku sv. Blažeja, biskupa a mučeníka 03.februára,bude obrad požehnania 

hrdla so sviecami.Sviece zabezpečí kostolníčka p. Mária Kaššayová.  
 

2.16.Popolcová streda, ktorou sa začína pôstne obdobie bude 10.februára2016.  
 

 

Rôzne 
 

 

3.1. Farský ples v našej farnosti je ohlásený na sobotu 30. januára 2016 v priestoroch 

Obchodnej akadémie. Zabezpečuje p. JaroslavaRežňákova a p. Jozef Blaho ml. 
 

3.2. Nasledujúce stretnutie Farskej pastoračnej rady bude 03.februára2016 po 

večernej svätej omši. Cca o 18
00

 hodine.  
 

 

Konieczasadnutia farskej pastoračnej radyo 18
45

 hodine.  

Nasledoval voľný program a blahoželanie p. Kataríne Mózerovej k meninám.  
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Zápisnicu spísala:     Ing. Anna Bariaková 
tajomníčka pastoračnej rady 


