
2021 – Štatistika vo farnosti HLADOVKA 
 

V roku 2021: 
- sme v našej farnosti pokrstili 17 detí – 8 chlapcov a 9 dievčat; 
- k prvému svätému prijímaniu pristúpilo 20 detí; 
- sviatosť manželstva uzavrelo 13 párov; 
- do večnosti sme odprevadili 10 veriacich farníkov: 

 
23.01.2021 – Daniela Hrubcová 
25.01.2021 – Augustín Števuliak 
19.02.2021 – Jozef Planieta 
20.04.2021 – Anna Rajnohová 
30.04.2021 – Anna Kubicová 

06.06.2021 – Jozef Buš 
04.07.2021 – Anna Šprláková 
22.11.2021 – Jozef Šprlák 
27.11.2021 – Mária Vojtečková 
16.12.2021 – Peter Feriančík 

R.I.P. 
 

V roku 2022 sa uskutoční v našej farnosti (máj, jún) vysluhovanie sviatosti 
birmovania. Na birmovku sa pripravuje 55 birmovancov. Dátum slávnosti prvého 
svätého prijímania sa určí, keď budeme vedieť presný dátum birmovky. 

V novembri 2020 sa v našej farnosti mali konať Ľudové misie; pre 
pandemické opatrenia boli zrušené – ak sa podarí možno budú v tomto 
nastávajúcom Novom roku 2022. 
 

V tomto roku, i napriek obmedzeniam pre pandémiu covid19, kedy sme 
skoro pol roka mali sväté omše bez verejnej účasti,  sa nám podarilo zrealizovať 
hlavný cieľ z vlaňajšieho roka a to obnovu budovy farského úradu. Bola opravená 
strecha a položená nová krytina a zároveň bolo uskutočnené zateplenie budovy. 
Cela fara dostala novú omietku a podobu. Práce zrealizovala firma Lukáša Bonka, 
ktorej tejto cestou v mene nás všetkých vyslovujem veľké Pán Boh zaplať. Celkové 
náklady na rekonštrukciu, vrátane krytiny, materiálu a práce boli 30 327,-€. 
Rovnako touto cestou ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli 
k tejto rekonštrukcii a zvlášť finančným darom. Osobitné poďakovanie 
vyslovujem obci Hladovka, ktorá prispela na renováciu strechy sumou 10 000,- €; 
Pozemkovému spoločenstvu Urbár za poskytnutie drevnej hmoty, rovnako za 
drevnú hmotu ďakujem aj pánovi Stanislavovi Bušovi. 

Pri tejto príležitosti bolo aj obnovené oplotenie farského úradu. Do budúcna 
sa plánuje opraviť aj plot od farského úradu smerom ku kostolu. 

V noci zo 14.-15. júla bola silná búrka. Počas nej boli bleskom poškodené 
vežové hodiny a malý zvon nad svätyňou. V nedeľu 18. júla počas svätej omše udrel 
blesk do stĺpa elektrického napätia, z ktorého je napájaný aj kostol. Následkom 
prepätia bolo poškodené ozvučenie kostola, ovládanie zvonov, jeden zvonový 
motor, systém na premietanie textov piesni. Cena za opravu ozvučenia, ovládania 
zvonov a vežových hodín bola skoro 3500,-€. Po odrátaní spoluúčasti 50,-€, bola 
celá suma preplatená poisťovňou. Keďže systém na premietanie textov sme chceli 
prerobiť už do terajšej podoby, poškodené veci pre nízku hodnotu sme už do 
poistnej udalosti ani nedávali. Nainštalovanie do terajšej podoby stálo 3000,-€ - 
financie boli použité z predaja kovového šrotu zo starej strechy fary.  



Touto cestou sa chcem poďakovať aj za mimoriadnu finančnú pomoc pre 
farnosť Suchá Hora na obnovu ich kostola – kedy sme vyzbierali takmer 5000,-€. 
 Na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie 8.12. boli požehnané dva 
obnovené kalichy, ktoré už boli dosť opotrebované. Renovácia stála 700,-€. a bola 
financovaná z darov pri adorácii z príležitosti Večnej diecéznej poklony.  

Momentálne prebieha reštaurovanie vyše 200 ročnej monštrancie, ktorá 
bola zničená pri požiari v roku 1892 a ktorú sme objavili pri upratovaní fary. 
Sumou 1000,-€ chcem prispieť na jej opravu ja ako poďakovanie za dar života 
z príležitosti 40-tich narodenín. Zvyšné financie budú z darov pri adorácii 
a z darov Bohu známych.  
 Akonáhle ukončí pani reštaurátorka práce na kostole v Námestove, bude 
reštaurovaná socha Panny Márie z hlavného oltára. 
 Chcem informovať o revitalizovaní stromov okolo kostola. Tri veľké stromy 
sú poškodené bleskom a sú vážnym ohrozením života a majetku. Preto budú 
spílené a na jar budú vysadené nové – čím sa vytvorí aj priestor na spestrenie 
rozmanitosti drevín v okolí kostola a cintorína.  
 V nastávajúcom roku chceme dať vyhotoviť novú, priestrannejšiu drevenú 
spovednicu, ktorá bude zosúladená z existujúcim inventárom kostola. 
 Na fare by sa prerobili dve kúpeľne na prízemí, ktoré sú už v nie najlepšom 
stave. 

 

Chcem sa úprimne poďakovať všetkým mojím spolupracovníkom:  
- hospodárskej rade farnosti;  
- pani Márii Kendralovej – našej kostolníčke – za jej obetavú a nezištnú 

službu pre našu farnosť a kostol; 
- pani Anežke Brnušákovej a pani Marte Šlosárovej, kroré sa starajú o plachty 

v kostole a liturgické oblečenie; 
- Pánovi Miroslavovi Jurčimu, jeho dcére Zuzane za zabezpečovanie 

priamych prenosov svätých omší; 
- miništrantom za ich službu pri oltári;  
- naším organistkám, spevokolu i goralskému súboru a muzike za 

skrášľovanie liturgie nám vlastným spôsobom – za udržiavanie 
nehmotného dedičstva našich predkov;  

- všetkým tým, ktorí sa starajú o poriadok a skrášľovanie nášho kostola; 
- pánu starostovi a vedeniu i zamestnancom obce – za spoluprácu vo 

všetkých oblastiach... 
- DHZ Hladovka, za usporiadateľskú službu pri Božom hrobe, pri procesiách 

a za dezinfekciu kostola. 
- Veľké Pán Boh zaplať i vám všetkým, drahí veriaci, za všetky hmotné a 

zvlášť duchovné dobrá, ktoré vykonávate pre našu farnosť. To, že ste tu, že 
prichádzate do chrámu je tou najkrajšou odmenou – ktorú vie najlepšie 
odmeniť len Boh. Nech Vám všetkým Dobrotivý Boh Otec udelí v tomto 
pozemskom živote hojnosť svojich milosti, darov Ducha Svätého a svoje 
požehnanie.  

 


