RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SV. MARTINA RADATICE
HOSPODÁRENIE S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA OBDOBIE
od 01.01.2019 do 31.12.2019
FARNOSŤ : KOSTOL R A D A T I C E
P R Í J MY :
ZOSTATOK Z MINULÉHO ROKU 2018 - pokladňa :
221,64 €
ZOSTATOK Z MINULÉHO ROKU 2018 - BANKOVÝ ÚČET :
20.454,23 €
ZVONČEK :
7.670,90 €
DARY VERIACICH :
23.792,00 €
ZBIERKY NA ODOSLANIE (celá farnosť) :
5.457,32 €
PRÍJEM ZA ODPREDAJ DREVA :
7.609,08 €
PRÍJEM ZA PRENÁJOM PÔDY A IHRISKA :
985,91 €
PRÍSPEVOK Z OBCE RADATICE NA CZŠ
:
5.000,00 €
PRÍSPEVOK Z ABÚ KOŠICE NA KOTOL CZŠ :
9.500,00 €
OSTATNÉ PRÍJMY : /preplatok za energie, kat. noviny Bzenov /
17,34 €
____________________________________________________________________
P R Í J M Y S P O L U ZA ROK 2019 :
80.708,42 €
20.675,87 /zostatok z r.2018/ + 60.032,55 /obrat roku 2019/ = 80.708,42 €
VÝDAJE :
ODOSLANÉ ZBIERKY (celá farnosť):
5.457,32 €
ENERGIE – KOSTOL (sv. Martin + sv. Imrich):
5.321,15 €
ENERGIE – FARSKÁ BUDOVA :
1.761,47 €
BOHOSLUŽOBNÉ A LITURGICKÉ VÝDAVKY :
3.933,32 €
BEŽNÉ NÁKUPY PRE KOSTOL :
1.976,87 €
OPRAVY A NÁKUPY PRE FARSKÚ BUDOVU A CZŠ :
5.736,50 €
NÁKUP KOTLA PRE CZŠ s PRÍSLUŠENSTVOM :
14.500,00 €
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY :
850,27 €
/kancelárske, čistiace, telefóny, poštovné a bankové poplatky/
8. VÝDAVKY NA KNIHY A ČASOPISY :
515,50 €
9. PRÍSPEVKY DO FONDOV ORDINARIÁTU :
603,29 €
/katechetický, podporný fond, ochrana cirkevného majetku/
10. VÝDAVKY PRI ŤAŽBE DREVA :
1.661,00 €
11. OSTATNÉ VÝDAVKY :
265,09 €
/výdavky na organizovanie akcií a iné /
12. DAŇ Z PRÍJMOV ZA ROK 2018 :
319,64 €
____________________________________________________________________
V Ý D A V K Y S P O L U ZA ROK 2019 :
42.901,42 €
Rozdiel príjmov a výdavkov za rok 2019 celkom je :
P:
80.708,42 €
V:
42.901,42 €
CELKOVÝ ZOSTATOK za rok 2019 celkom je :
37.807,00 €
Z TOHO :
1. ZOSTATOK NA BANKOVOM ÚČTE K 31.12.2019 JE:
37.562,00 €
2. ZOSTATOK POKLADNE k 31.12.2019:
245,00 €
V Radaticiach, dňa 31.12.2019.
Mgr. Marek Hospodár, farár

Informačný týždenník Rímskokatolíckej
farnosti sv. Martina Radatice
02. 02. 2020, ročník XVI., č. 05, bozirytier10@gmail.com

OBETOVANIE PÁNA - SVIATOK
Príď, Pane, do svojho svätého chrámu.
„Žil vtedy muž... ktorý očakával
potechu Izraela“ /Lk 2,25/.
Komu by nepadlo dobre trochu potechy?
Kto by nebol rád, keby ho Ježiš objal a
povedal mu, že „všetko bude v poriadku“?
Staručký Simeon očakával Božiu potechu.
Boh totiž prisľúbil Izraelu obnovu. Prisľúbil
mu Mesiáša, ktorý zasadne na Dávidov
trón a pritiahne všetky národy do
Jeruzalema. Simeon sa za splnenie týchto
prísľubov modlil dlhé roky, no nič sa
nedialo. Izrael bol stále okupovaným
národom a jeho ľud bol stále rozdelený na
bohatých a chudobných, na farizejov a
saducejov, Galilejčanov a Judejčanov.
Simeon teda pokračoval v modlitbách za
vykúpenie. A čakal.
Potom ten deň nadišiel. Predstav si
blaženosť okamihu, v ktorom Simeon berie
do náručia dieťa Ježiša. „Potecha Izraela“ je
konečne tu /Lk 2,25/! V Simeonových
slovách priam počuť emócie: „Teraz
prepustíš, Pane, svojho služobníka v
pokoji“ /Lk 2,29/. Konečne ho vidím. Už
môžem pokojne zomrieť, Pane, pretože si prišiel
spasiť môj ľud.
V tom okamihu Simeon vedel, že všetko
bude v poriadku. Nevedel síce, ako a kedy
sa to stane, no na tom nezáležalo. Vedel, že
sa to stane a že v to stačí veriť.
Boh vie o tvojich obavách, počúva tvoje
modlitby, vie, čo ťa trápi. Dovoľ mu teda
potešiť ťa. Dnes sa v Pánovom dome
stretneš s Ježišom v nečakanej podobe

chleba a vína; podobne, ako sa s ním stretol
Simon v nečakanej podobe malého
dieťatka. Keď ho prijmeš, spomeň si na
toho zbožného muža. Tak ako on, aj ty
vezmi v duchu Ježiša do náručia a prijmi ho
do svojho srdca. Ježiš prišiel, aby nám
priniesol spásu a útechu. Možno ti nepovie,
ako a kedy, no na tom teraz nezáleží.
Kristus je v tebe. Všetko teda bude v
poriadku.

„Pane, moje oči uvideli
tvoju spásu.
Odovzdávam sa ti.“

Liturgický program na 4. týždeň v období cez rok
Farský kostol

Meretice

Bzenov

Pondelok: 3.2.
Sv. Blažeja, biskupa, spom.
Utorok: 4.2.
Féria
Streda: 5.2.
Sv. Agáta, panna a muč.,
spom.
Štvrtok: 6. 2.
Sv. Pavla Mikiho, spol.,
muč.,spom.
Piatok: 7.2.
1. piatok v mesiaci

18.00
+ Kristína Belišová

7.45 CZŠ
+ Anna Hudáková

18.00
+ z rod. Turčíkovej,
Bednárovej
18.00

17.00

Sv. omša pre deti a birmovancov

Sv. omša pre deti a birmovancov

+ Mária
Stadničárová

+ Anton, Mária,
Miroslav, Anton

Sobota: 8.2.
Panny Márie v sobotu
Nedeľa

9.2.

5. Nedeľa v období cez
rok

8.00
+ z rod. Dinčákovej
10.30
Za farnosť

8.00
ZBP rod. Justíny
Hraboveckej

9.15
Poď za 60. r. života
Alžbeta Kováčová

Pred 2 týždňami sa skončili misie v našej
farnosti. Bol to požehnaný čas bohatý na
Božie milosti, na silné lúče Božej lásky
prúdiacej z neba.
Možno niekto doposiaľ nepocítil účinky
misií. Misie však majú dlhodobé
pôsobenie a Pán Boh naše modlitby,
obety použije vtedy, keď to bude
najlepšie pre nás.
Chceme poďakovať nášmu duchovnému
otcovi Marekovi, že 3 roky klopal na
dvere misionárov redemptoristov, kým
ich neotvorili pre veriacich radatickej
farnosti.
Dnes je sviatok Bohuzasvätených osôb
a pozývame všetkých farníkov zapojiť sa
aspoň jednou modlitbou Zdravas Mária
za duchovného otca Mareka, za pátrov
misionárov, aby sme im vyprosili veľa
Božích milostí a silnú ochranu Matky
Božej na kňazskej ceste.... Čím viac sa nás
do modlitby zapojí, tým viac milostí
vyprosíme.
Myslíme v modlitbách aj na kňazov a
rehoľníkov z našej farnosti a prosíme za
nové duchovné povolania.

Farské oznamy
Milodary: Zbierka pre Univerzitné
pastoračné centrá a Arcidiecézne centrum
mládeže v Košickej arcidiecéze bola
v našej farnosti 423,60€ (farský kostol
132€, Meretice 115€, Bzenov 176,60€). Na
farský kostol obetovali z pohrebu +
Jozefa 300€, na opravu Meretického
kostola obetoval Bohuznámy 500€, na
Bzenovský
kostol
obetovali
novomanželia Fiľakovskí 150€. Pán Boh
zaplať za vaše milodary.

Úmysly sv. omší pre Bzenov sú obsadené
do konca novembra.

Spovedanie: nakoľko je prvý piatok, ale
sme po ľudových misiách, spovedať
budem tých, ktorí to potrebujú 15 min
pred sv. omšami. Ku chorým pôjdem
tradične v piatok doobeda.

Prosba: Ak by ste sa chceli s nami podeliť
o vaše zážitky, emócie, postrehy z misií,
privítame ich na našej mailovej stránke
bozirytier10@gmail.com
alebo
v
škatuľkách
pri
časopise.
Vopred
ĎAKUJEME!

Výlet do Tatier pre rodiny: aj tento rok
organizuje naša farnosť výlet pre rodiny
do Tatier do ľadového domu na
Hrebienku a Betlehem zo snehu pri
Rainerovej chate. Termín výletu je 22.
februára v sobotu. Cena za osobu je 6 €.
Je potrebné zapísať sa v sakristii kostolov
do 9.2. do budúcej nedele.

Upratovanie kostola:
08.02. – 14.02.2020
Kostol sv. Martina: Terézia Ivanová,
Andrej Hudák, Jarmila Korineková, Ján
Mrúz
Kostol sv. Imricha – Pavol Tkáč,
Miroslav Kováč, Peter Jurko- upratovať
sa bude v sobotu o 14:00
Kostol sv. Ondreja:
Ján Fejerčák,
Štefan Trochan, Ján Leško, Mária
Kovaľová, Miroslav Roba

Detské okienko
Už ti niekedy niekto niečo sľúbil? Možno
ti rodičia sľúbili, že pôjdete cez víkend na
chatu, možno ti ocko sľúbil, že s tebou
zahrá futbal... Je to super, keď ľudia
dodržia to, čo sľúbia. Niekedy však
nevieme dodržať to, čo sľúbime. Hoci
chceme, ale niečo zle dopadne alebo sa
stane niečo neočakávané a sľub sa poruší.
Dokonca niektorí ľudia zámerne neplnia
svoje sľuby.
My poznáme jednu knihu, ktorá je plná
sľubov. Viete, ktorá to je? Je to Biblia,
Sväté písmo. Je to výnimočná kniha,
ktorá ktorú nám dal Pán Boh a je plná
sľubov. Tieto sľuby nám dal Pán Boh.
ON je úplne iný ako ja alebo ty. Je taký
mocný, že dokáže splniť všetky svoje
sľuby.
Pripomeňme si, čo vám duchovný otec o
Svätom písme hovoril na detskej svätej
omši:
Sväté písmo sa skladá zo Starého a
Nového zákona. Má 73 kníh – Starý
zákon 46 a Nový zákon 27. Najviac
kapitol má Kniha žalmov. Vo svätom
písme sa slovo ,,NEBOJTE SA“ spomína
365x – berie sa aj ako nemaj strach... – na
každý deň jedno.
Nezabúdajme brať Sväté písmo do rúk
každý deň. Ak ešte neviete čítať,
poproste mamičku alebo otecka. Každý
večer, či ráno pri modlitbe si celá rodina
môžete vziať Sväté písmo a prečítať, čo
nám hovorí náš Pán Boh. Výzvou pre nás
bude tohto roku si každý deň prečítať
niečo zo Sv.písma. Prijímaš túto výzvu?

