
Pokus o výber 
V tomto výbere neopakujem veci z predchádzajúceho kola. Skôr som skúsil vypichnúť 

konštruktívne a hlavne konkrétne nápady a podnety. 

4. Angažovanosť 
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 BYŤ VEREJNE VIDITEĽNÝ: Ako prvý p. Farár sa zúčastnil dedinskej oslavy… 
 POZÝVAŤ VEREJNÝCH ČINITEĽOV: Pozvať starostov obcí a členov 
obecného zastupiteľstva na slávnostné sv. omše titulov kostolov – poslať pozvánky. 
 VYUČOVAŤ SOCIÁLNU NÁUKU CIRKVI: Farár by mal viac motivovať 
veriacich, aby sa angažovali v rôznych verejných oblastiach. Sociálny rozmer je v 
kázňach veľmi zriedkavý.  
 DÁVAŤ TIPY VERIACIM: Prípadne ak vie, kde je potrebná pomoc, tak by na to 
mohol upozorniť. 
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 LÍDERSTVO: Tráviť viac času spoločne, keďže sú lídrami, tak mať pozitívneho 
ducha a motivovať svojich členov do toho, v čom sú dobrí.  

 

R
od

in
y

 

 VÝCHOVA K ANGAŽOVANOSTI: Viesť svoje deti k tomu, aby sa zaujímali o 
veci spoločenské a zapájali sa. Nielen nadávať na politikov. Ale podľa možností ísť 
do politiky a byť politikom čestným. 
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 TÍMOVÁ PRÁCA A JEJ DEĽBA:  Každý človek má inú služobnosť, každý sme 
obdarovaní inými darmi, schopnosťami. Preto farnosť, spoločenstvo alebo rodina 
funguje vďaka tomu, že každý si splní tú svoju potrebnú časť. 
 FARSKÁ CHARITA: Vo farnosti by mohla pôsobiť farská charita, ktorá by 
pomáhala ľuďom v núdzi – všetkým obyvateľom farnosti bez rozdielu vierovyznania 
(humanitárna pomoc, navštevovanie chorých a pod.). 
 ÚČASŤ NA VECIACH VEREJNÝCH: Vo väčšej miere sa zúčastňovať zasadnutí 
obecného zastupiteľstva 

PRAKTICKY:  

 Niekedy skúsiť spoločné hody, aj keď je to náročné, lebo farnosť sa skladá z 8 
obcí 
 V Turčianskom Petre býva každý rok na Petra Pavla obecný guláš – zúčastniť sa 
na ňom 
 Pozvať zástupcov obcí – starostov a starostky – na náš farský svätopeterský 
guláš. 
 Zapojiť sa do akcie „Noc kostolov“ – na budúci rok  

 


