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Rímskokatolícka cirkev 
Farnosť Turčiansky Peter 

Turčiansky Peter 150, 038 41, pošta Košťany nad Turcom 

  

Zápisnica 
zo zasadnutia FARSKEJ PASTORAČNEJ RADY farnosti z dňa 17. septembra 2016. 

1. Zrieknutie sa sestry Aleny Sochuľákovej. Bude potrebné obrátiť sa na spoločenstvá sv. 
ruženca, aby vybrali nového zástupcu do FPR. Sestre Alene ďakujeme za jej prácu vo FPR.  

2. Otca mamu deťom. Skontaktujeme Milana Smičeka. Mohli by sa do toho zapojiť prípadne 
skupiny Modlitby matiek a Modlitby otcov, je to niečo, čo im vyslovene zodpovedá. Monika 
Smičková to Milanovi prepošle a poinštruuje ho o veci.  

3. Pokrstový katechumenát detí. Kostrou je detská sv. omša raz za dva mesiace + pracovný 
zošit na dva mesiace. Takto to pôjde 4 roky, dieťa postupne prejde „triedami“ Kaspiánov, Ranných 
pútnikov, Riliánov a Tiriánov. Potom, ako 14-ročný, by sa už mal začleniť do farnosti 
prostredníctvom vhodnej farskej bunky, či už „normálnej“, alebo mládežníckej. A začať pomaly 
smerovať k sviatosti birmovania. Prvý ročník štartuje tento utorok 20. 9. 2016. Čo okrem tohto by 
sme im ešte mohli a vedeli v rámci začleňovania do farnosti ponúknuť? 
Bolo by skvelé, keby sme dokázali tento program doplniť čo najviac hravými a zážitkovými 
vecami – výlety, alebo „prespanie na fare“,... aby nemali pocit, že je to len nejaká škola, alebo 
niečo podobné. Cez rok urobiť nejakú víkendovku na chate... Napríklad na chatkách v Havranove, 
kde sú malé chatky... Na to ale potrebujeme tím ľudí. Povolať k tomu a pozvať (podľa matriky) 
birmovancov? A pozvať deti nielen z tohto ročníka, ale aj z minulých ročníkov. Základom je  
vytvorenie vzťahov priateľstva medzi nimi a udržanie ich. A to je vlastne farnosť. Možno po 
každom stretku/detskej omši urobiť ešte niečo po omši, možno prespávačku, či niečo podobné a 
tak...  

4. Kurz bunkových spoločenstiev. Štartuje 1. 10. po omši. Stretká budeme robiť raz za dva 
týždne, vždy v sobotu. Po prvých troch prípravných stretách, ak bude kapacita, môžeme kurz 
ponúknuť aj do Martina a do okolia...  

5. Zvonček a prinášanie obetných darov. Vyzbierajú sa počas liturgického ticha do košíkov. 
Na košíky našiť niečo navrch. Po vyzbieraní sa prinesú všetky košíky, jeden v druhom, spolu s 
obetnými darmi k oltáru. Nesenie obetných darov by prischlo lektorom, nech si to zmanažujú. 
Košíkov bude treba jeden na chór a dva nadol. Súčasne sa tým jasne odlíši zvonček od iných 
zbierok, hlavne tých na odoslanie. A keď to už budeme zavádzať, vopred ľudí upozorniť, aby si 
priniesli peniaze so sebou, aj ešte raz vysvetliť zmysel a tak...  

6. Kvety. 50€ za kvety, nie je to veľa? Či sa to bude hradiť zo zvončekov, alebo sa vyhlási 
zbierka na kvety, uvidíme podľa skúsenosti so zvončekom „po novom“. Sviece radšej necháme pri 
kríži, nebudeme ich (aspoň zatiaľ) dávať k oltáru, nech zase z toho nie je rozbroj... .  

7. Pratie rúch. Skúsiť sa spýtať v čistiarni na Bystričke, či by ich vyprali, Alena Mundierová 
sa poinformuje, má tam známu.  


