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Vec:  Menovanie členov farskej 

Čítajúcim pozdrav v Pánovi!

Nakoľko štatút farských pastoračných rád ešte nebol v našej diecéze stanovený a ich 
ustanovovanie je biskupstvom odporúčané konať obdobne, ako v prípade farských 
ekonomických rád, v zmysle §5 a §8 Štatútu farských ekonomických rád v 
Banskobystrickej diecéze, schváleného dňa 20. novembra 2014 J. Ex. Mons. 
Mariánom Chovancom, diecéznym biskupom, týmto 
odporúčania formou voľby

 sr. Anna Danekov
Sochuľákovej, ktorá sa tejto služby zriekla dňa 

Súčasne týmto menujem zástupcov za filiálne spoločenstvá

 sr. Valéria Blahušiaková
 br. Martin Žalman 

Funkčné obdobie menovaných 
FPR, čiže až do 28. februára 2021
stanovené inak. 

Všetkým menovaným vopred ďakujem za ich obetavú službu pre dobro farnosti, 
Cirkvi a pre spásu všetkých ľudí.

S pozdravom a prianím požehnania
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Všetkým veriacim farnosti 
Turčiansky Peter

farskej pastoračnej 

Čítajúcim pozdrav v Pánovi! 

Nakoľko štatút farských pastoračných rád ešte nebol v našej diecéze stanovený a ich 
je biskupstvom odporúčané konať obdobne, ako v prípade farských 

zmysle §5 a §8 Štatútu farských ekonomických rád v 
anskobystrickej diecéze, schváleného dňa 20. novembra 2014 J. Ex. Mons. 

Mariánom Chovancom, diecéznym biskupom, týmto menujem týmto na základe 
odporúčania formou voľby: 

Daneková za Spoločenstvá sv. ruženca, namiesto sr. Aleny 
Sochuľákovej, ktorá sa tejto služby zriekla dňa 17. 9. 2016, č. j. FPR53/2016;

Súčasne týmto menujem zástupcov za filiálne spoločenstvá našej farnosti

sr. Valéria Blahušiaková za filiálne spoločenstvo v Belej-
 za filiálne spoločenstvo v Necpaloch. 

menovaných členov rady je zhodné s funkčným obdobím celej 
28. februára 2021, ak nebude v budúcnosti osobitným štatútom 

opred ďakujem za ich obetavú službu pre dobro farnosti, 
Cirkvi a pre spásu všetkých ľudí. 

a prianím požehnania všetkým čítajúcim 

Mgr. Miloš Pikala, farár

Bankové Spojenie: 6614550004/1111 

katolícka cirkev 

, 038 41, pošta Košťany nad Turcom 

 

Všetkým veriacim farnosti 
Turčiansky Peter 

Nakoľko štatút farských pastoračných rád ešte nebol v našej diecéze stanovený a ich 
je biskupstvom odporúčané konať obdobne, ako v prípade farských 

zmysle §5 a §8 Štatútu farských ekonomických rád v 
anskobystrickej diecéze, schváleného dňa 20. novembra 2014 J. Ex. Mons. 

menujem týmto na základe 

za Spoločenstvá sv. ruženca, namiesto sr. Aleny 
17. 9. 2016, č. j. FPR53/2016; 

našej farnosti: 

-Duliciach; 
 

zhodné s funkčným obdobím celej 
, ak nebude v budúcnosti osobitným štatútom 

opred ďakujem za ich obetavú službu pre dobro farnosti, 

 

Mgr. Miloš Pikala, farár 


