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Štatistika za rok 2011  
 

1. Krstov bolo v našej farnosti 40 –z toho bol 1 krst staršieho dieťaťa (vlani 31 krstov)                    
z toho:  

 v Ochodnici bolo 25 krstov (vlani 15). Z týchto 25 pokrstených bolo 18 krstov z Ochodnice 
a 7 krstov pochádzalo z iných farností.  

 V Dunajove bolo 15 krstov (vlani 16). Z týchto 15 pokrstených bolo 14 novonarodených detí 
plus 1 krst staršieho dieťaťa, a všetky krsty pochádzali z Dunajova.  

 Chlapcov sa pokrstilo 21 a dievčat 19.  
 V Ochodnici sa pokrstilo 14 chlapcov a 11 dievčat.  
 V Dunajove sa pokrstilo 7 chlapcov a 8 dievčat. 
 

Opakujúce sa mená:  chlapci: Samuel – 4x (pre zaujímavosť, toto meno je najviac  
používané takmer každý rok)  

dievčatá: Natália – 3x, Vanesa – 2x.  
 Najviac krstov bolo v októbri – 7; naopak 1 krst bol v apríli. 
 Až 14 krstov zo všetkých bolo u rodičov, ktorí nemajú uzavretú Sviatosť 

manželstva. 
Prehľad počtu krstov v minulých rokoch: 

Rok  Počet 
2010 31 
2009 42 
2008 39 
2007 36 

 
  
2. Sobášov bolo v našej farnosti 8 (vlani 10), z toho.  

 v Ochodnici boli len 3 (vlani 8) sobáše a v Dunajove bolo 5 sobášov (vlani 2).  
 Z Ochodnice pochádzalo 5 snúbencov  

 Z Dunajova pochádzalo 6 snúbencov 
 Z iných farností pochádzalo 5 snúbencov  
 

Priemerný vek snúbencov:  muži – 27,3 rokov (vlani presne tiež 27,3; pred 2 rokmi 27,9 r.)  
ženy – 24,4 rokov (vlani 23,3; pred 2 rokmi 25,3 r.)  

 Všetky sobáše sa uzavreli v lete – prvý bol 18. júna a posledný 24. septembra. 
 

Prehľad počtu sobášov v minulých rokoch: 
Rok  Počet 
2010 10 
2009 7 
2008 12 
2007 15 

 



 
 
3. Pohrebov bolo v našej farnosti 31 (vlani 37) z toho:  
 

 V Ochodnici bolo 21 pohrebov (vlani 23; predvlani 32).  
 V Dunajove bolo 10 pohrebov (vlani 14; predvlani 17).  

 Mužov zomrelo 15 a žien 16  
 V Ochodnici zomrelo 9 mužov a 12 žien  
 V Dunajove zomrelo 6 mužov a 4 ženy  

 
Priemerný vek:  muži – 59,5 rokov (vlani 72,7; pred 2 rokmi 68,2 r.)  

ženy – 75,1 rokov (vlani 75,3; pred 2 rokmi 75,4 r.)  
 

Zo všetkých zomrelých mužov bol len jeden starší ako 80 r., dvaja starší ako 70 r. 
 

Zo všetkých zomretých bolo 11 nezaopatrených, t.j. 35%.  (vlani takmer 16%) 
 
Nezaopatrených bolo 8 mužov zo všetkých 15, čo zomreli – to je viac ako polovica. 
 
  

Prehľad počtu pohrebov v minulých rokoch: 
Rok  Počet 
2010 37 
2009 49 
2008 49 
2007 45 

 
4. Prvé sväté prijímanie prijalo v našej farnosti tento rok 29 detí 
 
 


