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Farská pastoračná rada Farnosti Vrútky 
 

D E K R É T 
 

Aby bolo náležite postarané o dobro Farnosti Vrútky a Božieho ľudu v nej žijúceho, so 
zreteľom na normy kánonu 536 Kódexu kánonického práva a Štatútu o Farskej pastoračnej 
rade, ktorý vydal Biskupský úrad v Žiline dňa 1. marca 2010, som dekrétom z 22. apríla 2012 
ustanovil v poradí druhú Farskú pastoračnú radu od môjho prevzatia úradu farára vo farnosti 
Vrútky.  
 

Farská pastoračná rada pozostáva zo zástupcov veriacich farnosti – laikov a rehoľníkov – 
ktorí spolu s kňazmi pracujú na budovaní farnosti ako živého spoločenstva veriacich.  
 

Na základe počtu hlasov od veriacich menujem za členov  
Farskej pastoračnej rady: 

 
1. Ing. Ján Chabada     - 265 hlasov  - Vrútky 
2. Ing. Viliam Majda    - 224 hlasov  - Priekopa 
3. Oľga Cipciarová    - 224 hlasov  - Priekopa 
4. PaedDr. ThLic. Mária Hrádocká - 214 hlasov  - Vrútky 
5. RNDr. Martin Hanzel   - 196 hlasov  - Priekopa 
6. Marián Zuziak    - 183 hlasov  - Priekopa 
7. RNDr. Mgr. Mária Bičanová  - 162 hlasov  - Priekopa 
8. Jozef Galis       - 152 hlasov  - Vrútky 
9. Ing. Jozef Motyka    - 141 hlasov  - Vrútky 
10. JUDr. Tatiana Fábryová   - 138 hlasov  - Vrútky 
11. Na základe požiadavky štatútu Žilinskej diecézy do Farskej pastoračnej  rady za rehoľné 

spoločenstvá menujem sr. Magdalénu Slyškovú zo Spoločnosti sestier s apoštolským 
poslaním.   

12. Na základe služby v našej farnosti členom Farskej pastoračnej rady je aj pán kaplán. 
 

Farská pastoračná rada je poradným zborom farára. Jej cieľom je podporovať 
evanjelizačné a pastoračné poslanie Cirkvi vo farnosti. 
 

Činnosť v poradí druhej Farskej pastoračnej rady Farnosti Vrútky sa začína na jej prvom 
Plenárnom zhromaždení 30. apríla 2012 a končí na základe štatútu po uplynutí troch rokov 
alebo pri preložení farára. 
 

So zrušením všetkého, čo by bolo v rozpore s týmto dekrétom. 
 
 
 
 
           Mons. Jozef Petráš 
                 dekan - farár 
 

    


