
Tabuľka vyslúžených sviatostí a svätenín ( výber )

krsty v roku 2020 pre porovnanie

spolu 24 17 chlapcov 7 dievčat 10 ročný priemer je 32 pokrstených

14 od nás 10 z iných farností V roku 2019 bolo 47 krstov (kedy ich bolo najviac za posledných 10 rokov)

N.B.: "Najväčšou radosťou rodičov a Nebeského Otca je, 

keď ich detí spoznajú lásku, akou ich milujú"

1. sväté prijímanie 2020 pre porovnanie

spolu 19 7 chlapcov 12 dievčat 10 ročný priemer je 25 detí

11 od nás 8 z iných farností V roku 2019 bolo na 1. sv. prijímaní 36, čo je najviac za 10 rokov

Tohto šk. roku sa pripravuje na 1. sv. prijímanie 16 detí

N.B.: "1. sv. prijímanie je začiatok  - je to vstup do plnej účasti na Eucharistii."

birmovanci tento rok začala prípravu skupinka 34 birmovancov

čo je asi priemer ako býva - ak by bola birmovka každý rok tak by priemerne pribudalo okolo 12 birmovancov

N.B. "Každý pobirmovaný dostáva dary, aby prevzal zodpovednosť za svoju vieru a odovzdával ju ďalej."

sviatosť manželstva a manželstvo 2020 pre porovnanie

spolu 9 uzatvorených manželstiev pred oltárom vo Veľkej 10 ročný priemer je 15 sobášov

7 medzi katolíkmi 2013 bolo najviac = 20 sobášov

1 medzi katol. stránkou a kresťanom iného vyznania

1 madzi katolíkom a neveriacim N.B.: "Manželstvo nevydrží v sebectve - teda nie je dobrom 
Z toho sú 2 sobáše, kde obe stránky boli z iných farností  iba pre manželov, ale aj pre ich rodinu a pre miesto, kde bývajú."

cirkvevné pohreby - katolícky obrad 2020 pre porovnanie

spolu 57 27 mužov 30 žien 10 ročný priemer je 48

29 zaopatrených najviac bolo v 2014 = 66 a potom v 2018 = 64 pohrebov

28 nezaopatrených ( neodkladať so zavolaním kňaza, aby nebolo neskoro...)

23 z našej farnosti N.B.: "Ako prijímam Božiu lásku na tomto svete, tak sa jej otváram pre večnosť..."

34 z iných farností


