Hospodárenie za rok 2020 – Vieska nad Žitavou

Zostatok z roku 2019:

2 429,60 Eur

Príjmy:
Zbierky na kostol 1. nedele

2 578,60 Eur

Zvonček

1 728,59 Eur

3. splátka

2 000,00 Eur

Bohuznámi
Železo

830,00 Eur
48,00 Eur

PRÍJMY SPOLU

7 185,19 Eur

Výdaje:
Oprava veže

220,00 Eur

Čalúnické práce

2 176,00 Eur

Plyn

1 270,80 Eur

Elektrina

360,00 Eur

Chod fary

840 Eur /70 na mesiac/

Ostatné – (sviece, mopy, daň, poplatky, farba, dezinfekcia, benzín,
direktórium, lazúra, drevo, batérie, akumulátor, regál)

772,81 Eur

VÝDAJE SPOLU

5 639,61 Eur

Zostatok za rok 2020

1 545,58 Eur

Spolu na účte a v hotovosti

3 975,18 Eur

Pôžička pre faru Tesárske Mlyňany z predaja pozemkov

12 376,00 Eur

Chcem úprimne poďakovať všetkým, ktorí v r. 2020 pomáhali pri prácach v kostole a v okolí kostola:



za poskytnutie strojov Radoslavovi Šabíkovi
za práce s reproduktormi Marekovi Mladému


















za kosenie – Radoslavovi Šabíkovi, Andrejovi Lipnickému, Mariane Mladej, Daniele
Halandovej a hasičom
za výrobu lavičiek pred kostol aj do kostola Dominikovi Levickému
za strihanie kríkov a stromov – Michalovi Fogadovi, Gabriele Fogadovej
za starostlivosť o kríže: v cintoríne Irene Lévayovej, v háji rodine Tkáčovej, pri kostole
Mariane Mladej
za rôzne opravy v kostole – Vladimírovi Tkáčovi
za prípravu a pranie kostolných plachtičiek Helene Tkáčovej a za pranie kostolného prádla –
Kataríne Horváthovej
za odstránenie oplotenia a vyčistenie okolia kostola hasičom
za upratovanie kostola podľa čísiel domov
za hrabanie a odpratanie lístia
za pečenie pri rôznych príležitostiach
za uskutočnenie Poďakovania za úrodu
za púšťanie piesní – Alene Frajkovej, Marošovi Bertovi
za vianočný stromček rodine Vladimíra Mladého
miništrantom za ich službu
lektorkám za čítanie Božieho slova
kostolníčke

V roku 2020 boli pokrstených 5 detí – 4 dievčatá a 1 chlapec
zomrelo 5 ľudí – 3 muži a 2 ženy
V roku 2020 sme v kostole nainštalovali nové reflektory, nové poťahy na bočné lavice a lavice na
chóre, dali sme vyrobiť nové lavičky pred kostol aj do kostola.
Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na prácach a službách počas roka v akejkoľvek podobe. Všetci
neboli spomenutí, ale tých, ktorých sa to týka vedia o tom. Vyjadruje to Váš priaznivý vzťah k Vášmu
kostolu.
Pán Boh Vám odplať.
Mgr. Karol Koníček, farár

