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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 12. novembra 2016. 

1. Sľub nových členov FPR: Martin Žalman. 
2. Pokrstový katechumenát detí: začal sa, na prvé stretnutie prišli dve deti, ostatným sme poslali 
pracovné zošity a listy poštou. Ďalšie stretnutie bude 18. 11., uvidíme, ako dopadne. Okrem toho 
sa k programu ešte pripojili tri deti z Banskej Štiavnice. Je možné  pozývať aj deti, ktoré boli v 
rokoch predtým, zhruba do tých 12 rokov...  
3. Kurz bunkových spoločenstiev: Máme za sebou tri prípravné stretnutia, naostro začne budúci 
týždeň. Zatiaľ sa zúčastňuje okolo päť bratov a sestier. Bolo by super, keby sa zapojili aj vedúci už 
existujúcich spoločenstiev vo farnosti, aby sme tak boli skutočným organizmom, jednou rodinou a 
nie rozdelení po skupinkách, ktoré jedna o druhej pomaly ani nevedia a farnosť nápodobne…  
4. Zvonček: Začali sme. Prvé skúsenosti a tipy: Košíčky necháme vpredu s inštrukciou, aby si ich 
ľudia popodávali. Stolík s obetnými darmi presunieme dozadu a potom sa všetko prinesie v 
obetnom sprievode hlavnou loďou kostola. Cieľ je, aby si to ľudia podávali sami.  
5. Pranie liturgických rúch: zistili sme niečo? Zatiaľ nie, ešte prať netreba.  
6. Rorátne omše: V utorky adventného obdobia. Treba nacvičiť spev rorátov na začiatku sv. omše 
– ale je problém zohnať speváka. V najhoršom odspieva kňaz, ale skúsime ešte niekoho nájsť. 
Žeby Ferko Krajča? Niekde sa robia po omši raňajky na fare (aspoň pre deti, čo potom idú do 
školy) – urobíme aj my? No, deti asi žiadne nebudú, takže toto aspoň tento rok riešiť nemusíme.  
7. Popoludňajšie pobožnosti: 1. až 3. adventnú nedeľu, postupne akatisty k Duchu, k 
Bohorodičke a Požehnania rodín. Vždy o 15:00. Prezentovať to nie ako „duchovnú kratochvíľu“, 
ale ako našu „prácu“ za spásu sveta, nás a tak. Nácvik urobíme v sobotu pred prvou. 
8. Adventná obnova farnosti a príprava na slávenie pokánia: Rozmnožené materiály pre 
všetkých farníkov + tri tematické kázne na prvé tri adventné nedele. Popoludňajšie pobožnosti so 
spevom akatistov (tiež ich bude treba trochu precvičiť…). Rozmnoženie: XEROX na pešej zóne, 
vedľa Priora naľavo, pri veľkom parkovisku, neďaleko Demra.  
9. Spoločné slávenie pokánia 17. 12.: Forma II. podľa Orda Penitenciae.  
10. Vianočný bazár, alebo vianočná kapustnica?: Posedenie v kultúrnom dome, pri 
kapustničke,... Asi najlepšie v Petre. Jožko Bakarič pozisťuje, čo by sa dalo a ak hej, tak to aj 
zmanažuje. Koláčiky zaapelujeme na gazdinky. Káva, čaj, niečo slané... a zabezpečiť plastový 
riad, niečo na pitie,... A v Lídli nakúpiť varené vína, nejakých 10 litrov. Dievčatá zabezpečia 
hudobný mix (dodá Inky, aj boombox na prehrávanie). Samotná akcia by bola 4. adventnú 18. 12. 
hneď po sv. omši v Petre. A pri nej zbierka na Constantina Mubandu (prispievame naň 250,-€ 
ročne).  
11. Vianočné upratovanie: spojiť aspoň dve skupiny, k tomu mladí, ktorí prídu robiť stromček a 
výzdobu a tak. 
12. Necpaly: pouvažovať o tom, že obnovený výklenok v adside kostola by sa využil ako 
svätostánok. 


