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Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Povýšenia sv. Kríža 

 

Štatistické údaje za rok 2020 

 
SVIATOSTI: 

 

Krsty: Bolo pokrstených 7 detí, z toho 2 chlapci a 5 dievčat.  

 

Manželstvo: Bolo uzatvorené 2 manželstvá.  

 

Pohreby: Bolo pochovaných 30 ľudí, z toho mužov 19 a  žien 11.  

 

FINANCIE 

 

Stav k 1.1. 2020 :  5631,31 € 

 

Zvonček:    14.313,01 € 

Zbierky na odoslanie:    2856,00 € 

Ostatné príjmy:     6359,12 € 

Príjmy spolu:   23 528,13 €  

 

Bohoslužobné:       1148,39€ 

Energie:       4013,79€ 

Bežné opravy kostol:      3601,50€ 

Kancelária:         699,58€ 

Bežné opravy fara:      1258,54€ 

Organizovanie akcií:        362,87€ 

Knihy a časopisy:        484,86€ 

Odoslané zbierky:      2856,00€ 

Vrátenie pôžičky BU:      2926,00€ 

Daň:          956,60€ 

Spolu výdavky:   18 308,13€  

 

Zostatok k 31.12. 2020: 5220,- € 

 

 Ružencová pokladňa: 

Zostatok za rok 2020: 17,36 € 

Príjem za rok 2020: 600,40 € 

Výdavky za rok 2020: 600, 00 € 

Zostatok k dnešnému dňu: 17,76 € 

 

V tomto roku sa nám podarilo zrealizovať zopár akcií: 

  -Nová skriňa na chóruse  

  -Za farou, vytvorenie priestoru pre stretávanie sa  

  -Ozvučenie vo Vozokanoch a NB. 

  -Oprava sôch sv.  Jozefa, sv. Antona a sv. Terezky v NB a sôch Božského srdca a   

nepoškvrnenej Panny Márie v Krtovciach 

  -Podstavce pod opravené sochy  

  -Podstavec pod sochu Božieho Milosrdenstva 
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Úprimne ďakujem za vašu štedrosť. Ďakujem všetkým našim obciam, firmám, organizáciám, 

združeniam a jednotlivcom, ktorí finančne prispeli na údržbu Božieho domu a na chod celej 

farnosti. Kto iný sa má postarať o náš kostol ak nie my samy. Či už je to kostol v Nitrianskej 

Blatnici, Krtovciach alebo vo Vozokanoch. Úprimne si vážim akýkoľvek finančný  príspevok, 

ktorý obetujete pre potreby farnosti. Zvlášť v tomto roku, keď boli sťažené podmienky. Tak 

isto si vážim a ďakujem za pomoc pri brigádach, či pri upratovaní mužom i ženám. Aj svojou 

účasťou vyjadrujete svoj vzťah k Božiemu chrámu. Zároveň vyjadrujem nádej, že tomu nebude 

inak ani v nastávajúcom novom roku 2021 a že to bude ešte lepšie. 

 

 V tejto chvíli sa chcem zo srdca poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 

pričinili o dobro našej farnosti. Za vašu účasť na spoločných akciách, ako boli hody, farské dni, 

prvé sv. prijímanie, či moje narodeniny. Ďakujem každej pani kostolníčke za ich obetavú službu 

pre miestne cirkevné spoločenstvo.  

Ďakujem všetkým ženám, ktoré prichádzajú upratovať kostol, aby bol náš chrám vždy 

v poriadku a v čistote. Ďakujem tým, ktorí sa starajú o kvetinovú výzdobu v každom kostole.  

Ďakujem organistom, tak isto všetkým členom nášho spevokolu, hlavne pani vedúcej 

spevokolu. Ďakujem aj deťom a tým ktorý ich vedú, aby vytvorili Jasličkovú či spievali pri sv. 

omšiach. 

Chcem sa z tohto miesta zvlášť poďakovať chorým a trpiacim, za ich obety a modlitby 

za celé naše farské spoločenstvo. 

Ďakujem aj našim modleníčkam, ktoré sa pred sv. omšou modlia. 

Znova chcem pripomenúť a zdôrazniť, že dvere na fare máte, vždy a každý rovnako, 

otvorené. Nebojte sa prísť kedykoľvek, či už niečo potrebujete vybaviť alebo sa možno len tak 

porozprávať. Ak tam nie som, máte tam telefón, dohodneme sa. Neobťažujete. Som tu pre vás.  

 Na záver mi dovoľte, drahí bratia a sestry, úprimne vás poprosiť o odpustenie. Aj ja 

mám svoje slabé stránky a veľa, robím chyby a zlé rozhodnutia. Často som sólista a mäkký či 

nerozhodný. Tých, ktorým som ublížil a dotkol sa ich, či už nejakým skutkom, gestom alebo 

nepremysleným slovom, pokorne prosím o odpustenie.  

 Po skončení sv. omše budeme mať ďakovnú pobožnosť. Skúsme naozaj z hĺbky srdca 

poďakovať Nebeskému Otcovi za všetko, čo nám doprial prežiť v tomto ťažkom roku 2020. 

Ďakujme samozrejme za to dobré a pekné, ale poďakujme aj za bolesť, ktorá nás očisťuje 

a vnútorne privádza k Bohu. Nech je za všetko zvelebené meno Pánovo.  

 

 

 

 

 

 


