FARSKÁ MATRIKA za rok 2021
Krstov vo farskom kostole: 30
Z toho:
bývajúci v Partizánskej Ľupči 15 z toho 7 chlapcov a 8 dievčat
bývajúci v Malatinách 2 z toho 1 chlapec a 1 dievča
rodáci a krsty duchovného správcu charity 13 z toho 4 chlapci a 9 dievčat
Deti na 1. sv. prijímaní bolo 33
Sobášov: 12
Pohrebov: 14 z toho 6 mužov a 8 žien
Čo sa podarilo uskutočniť v roku 2021:
V mesiaci máj sa realizovala oprava strechy medeného plášťa na veži ktorá stála 3 600,-€.
Posledný májový deň bolo namontované nové srdce pre malý zvon ktoré stálo 816,-€.
V mesiaci august sa robila nová elektroinštalácia vo veži kostola, ktorá stála 4 248,-€.
V tom istom mesiaci sa opravila omietka na obvodom múre kostola a náter, čo stálo 343,-€.
Všetky uvedené práce sa podarili uskutočniť vďaka vašim mnohým milodarom, ale aj vďaka
dotácii od Obecného úradu Partizánska Ľupča v sume 5 000,-€; za čo vyslovujeme úprimné
Pán Boh zaplať a požehnaj za všetky vaše milodary.
Tohto roku sme dostali aj kladnú odpoveď na žiadosti od ministerstva kultúry pre malý
kostol. Dostali sme v auguste dotáciu na dva projekty, a to na projektovú dokumentáciu
v sume 10 000,-€ a na výskum a reštaurovanie torza gotického oltára v sume 2 600,-€.
Obidva projekty sa podarilo zrealizovať. Úplne sa vyplatil projekt reštaurovanie torza
gotického oltára v sume 2 730,-€; čo sa týka projektovej dokumentácie na malý kostol
vyplatila sa prvá časť v sume 11 500,-€. Zvyšných 3 800,-€ sa zaplatí na začiatku nového
roka z milodarov, ktoré ste obetovali mnohí na malý kostol.
Plán na rok 2022
V tomto roku plánujeme pokračovať na malom kostole opravou krovu a výmeny strešnej
krytiny, na čo sme podali žiadosť o dotácie na Ministerstvo kultúry SR.
Vo farskom kostole chceme vymeniť celý pohon oboch zvonov na veži kostola a vymaľovať
sakristiu.
Poďakovanie:
Chcem sa touto cestou poďakovať celej Hospodárskej rade našej farnosti, Obecnému
úradu Partizánska Ľupča, našim organistkám Márii Paškovej, Monike Paškovej, Magduške
Leščišinovej a Katke Kováčovej, miništrantom. Bývalej pani kostolníčke Gitke Gregorovej,
novým kostolníčkam pani Hanke Balážecovej a Hanke Hegedušovej, ktoré prijali túto
službu, Olinke Záchejovej za aranžovanie kvetov, pánu Jánovi Koyšovi za údržbu zvonov
na veži a všetkým členom Ružencového bratstva.
Všetkým Vám, milí bratia a sestry, ktorí ste sa starali o čistotu a výzdobu kostola.
Všetkým Bohu známym darcom za milodary obetované pre farský kostol a malý kostol.

