
2022 – Štatistika vo farnosti HLADOVKA 
 

V roku 2022: 
- sme v našej farnosti pokrstili 20 detí – 11 chlapcov a 9 dievčat; 
- k prvému svätému prijímaniu pristúpilo 17 detí; 
- sviatosť birmovania prijalo 57 birmovancov 
- sviatosť manželstva uzavrelo 12 párov; 
- do večnosti sme odprevadili 9 veriacich farníkov: 

 
09.01.2022 – Emília Šlosárová 
18.01.2022 – Tomáš Bugaj -        
                            novorodenec 
08.02.2022 – Augustín Šprlák 
07.04.2022 – Mária Bugajová 

15.04.2022 – Dušan Šikyňa 
21.06.2022 – Jozef Vnenk 
26.06.2022 – Milan Kubica 
15.12.2022 – Alojzia Petreková 
23.12.2022 – Mária Šimalová 

R.I.P. 
 

V dňoch 12.-20.11.2022 sa v našej farnosti konali Ľudové misie, ktoré viedli 
pátri z rehoľnej spoločnosti sv. Vincenta. Máme ich ešte v živej pamäti. Aj touto 
cestou sa im chcem ešte raz zo srdca poďakovať a rovnako aj Vám všetkým za 
akúkoľvek pomoc a aktívne prežívanie a zúčastňovanie sa na tejto našej obnove 
farnosti. 

Slávnosť prvého svätého prijímania plánujeme v roku 2023 dňa 14.05.2023.  
 
 6.2.2022 sme požehnali obnovenú a zreštaurovanú monštranciu, ktorá bola 
zničená pri požiari v roku 1892 a viac ako 100 rokov čakala na opravu v kôlni. Na 
jej opravu som prispel ja ako poďakovanie za dar života a rovnako aj mnohí 
veriaci, ktorým aj týmto spôsobom vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať. 
 6.3.2022 sme požehnali obraz sv. Františka. Predlohou obrazu bola maľba, 
ktorá sa pred rokom 2004 nachádzala na stene nad vchodom do sakristie. 
 Počas mesiaca marec sa vypílili staré a poškodené stromy v okolí cintorína a 
kostola a zároveň sme vysadili nové stromy rôznych druhov. 
 7.4.2022 začala oprava prístupovej cesty od fary ku kostolu, ktorú 
realizovala obec Hladovka. Pri tejto príležitosti sa vybúralo rozpadajúce sa 
oplotenie farskej záhrady a starý múr a vstupná klenba do kostola. Tá bola 
narušená a naklonená a hrozilo, že by časom spadla sama. Hneď sa položili 
základy nového oplotenia a klenby kostola. Za tieto búracie a sanačné práce chcem 
poďakovať obecnému úradu a firme, ktorá túto opravu realizovala. Rovnako sa 
chcem poďakovať aj betonárskej firme Jozefa Šprláka za dar vo forme betónu. 
 19.4.2022 sme vysadili hrabový živý plot okolo farského dvora. Zároveň sa 
začal stavať nový plot okolo kostola s novou klenbou. Celé dielo, klenba 
s kaplnkami rodičov Panny Márie, bolo dokončené a požehnané 31.07.2022. 
Touto cestou chcem ešte raz poďakovať môjmu otcovi Pavlovi Žmijovskému 
a Danielovi Hutlasovi, že sa podujali toto dielo postaviť. Okrem stavebného 
materiálu a kameňa v cene 3045 eur, bolo všetko ostatné hradené sponzorskými 
darmi a milodarmi veriacich a firiem. Ďakujem preto všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom prispeli k realizácii tohto diela. 



 Okrem toho, popri tom, sa pri fare postavila aj Lurdská kaplnka, ktorú sme 
požehnali 26.05.2022. Chcem sa poďakovať nie len otcovi Pavlovi Žmijovskému, 
ktorý ju postavil, ale aj členom Ružencového bratstva za zaplatenie sôch Panny 
Márie a Bernadety do tejto kaplnky. 
 5.7.2022 sme požehnali zreštaurovaný 200 ročný kalich, ktorý našej farnosti 
venoval rodák Imrich Šimaľa v roku 1844.  
  

V nastávajúcom roku 2023 chceme dať vyhotoviť novú, priestrannejšiu 
drevenú spovednicu, ktorá bude zosúladená z existujúcim inventárom kostola. 
Rovnako uvažujeme vymeniť bočné dvere do kostola za nové, ktoré by lepšie 
tesnili a nepúšťali by tak chlad do kostola. Zároveň bude potrebné venovať 
pozornosť organu – jeho generálnej oprave, nakoľko sa už v značnej miere 
prejavujú jeho nedostatky. Vo februári, na fare sa prerobia dve kúpeľne na 
prízemí. A hádam sa nám už v tomto novom roku podarí zreštaurovať sochu Panny 
Márie z hlavného oltára. 
 

 

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, ktoré sa starajú o plachty 

v kostole a liturgické oblečenie; 
- Pánovi Miroslavovi Jurčimu, za zabezpečovanie dokumentácie zo života 

našej farnosti; 
- 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. 
- 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.  

 
 
 
 
 
 



 
Vyúčtovanie financií 

 
Príjmy Rok 2021 Rok 2022 

Zvonček 11 964,77,-€ 18 706,-€ 

Zbierky na odoslanie 7 322,-€ 9 860,-€ 

Dary FO, PO...   33 395,-€ 2 875,-€ 

Nájomné 69,-€ 122,-€ 

Spolu: 52 750,77,-€ 31 563,-€ 

 

Výdavky Rok 2021 Rok 2021 

Bohoslužobné a liturgické pomôcky 399,08,-€ 834,-€ 

Kostol – energie 3 005,-€ 3 312,-€ 

Kostol – bežné opravy a nákupy 840,33,-€ 380,-€ 

Kancelária, poštovné, poistky... 1 005,78,-€ 1 380,-€ 

Fara – energie  3 322,06,-€ 1 735,-€ 

Fara – bežné nákupy a opravy 286,75,-€ 734,-€ 

Technické zhodnotenie majetku 30 326,68,-€ 3 047,-€ 

Výdavky na knihy a časopisy 684,54,-€ 542,-€ 

Odoslané zbierky na Ordinariát 7 322,-€ 9 860,-€ 

Príspevky do fondov Ordinariátu 390,66,-€ 502,-€ 

Spolu: 47 582,88,-€ 22 326,-€ 

 

Zostatok na účte ku 31.12. 17 811,13,-€ 27 095,77,-€ 

 


