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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 27. mája 2017. 

1. Sľub nových členov: s. Valéria Blahušiaková. 

2. Vigília Zoslania Ducha Svätého – adorácia bude do pol noci s programom a požehnaním o 
pol noci. Nedeľná omša potom bude normálne o 9:45.  

3. Svätopeterský guláš – Dáme ho štandardne aj dobudúcna na posledný víkend júnový ako 
oslavu všetkých titulov všetkých kostolov vo farnosti. Šéfkuchár: Jozef Bakarič. Koláče napečieme 
– vyhlásime prosbu na ochotné farníčky. Pozývať horlivo ja bratov a sestry z Necpal a Belej.  

4. Slávnosť titulu kostola – obed pre vdp. vikára Branislava Koppala spolu aj s FPR a FER? 
Tomáš Jedinák na cirkevnej škole v Martine má jedáleň, mohol by urobiť obed. Treba zistiť, či 
otec vikár príde, potom zistiť vopred koľko členov príde a podľa toho za zariadiť.  

5. Letný tábor pre deti – Milan Smiček zastrešuje program. Monika Smičková vyzistí, kto 
bude tvoriť staff vedúcich a kto pracuje na programe a čo by prípadne teda bolo vhodné vypomôcť 
a tak.  

6. Detské ihrisko pri fare – Podľa odporúčaní brata Buxu by bolo vhodné, aby ho robila 
certifikovane certifikovaná firma a pravidelne robila príslušné revízie a tak. Celkovo by sme sa 
vedeli dostať do sumy 2500,-€. K tomu by sme mohli dorobiť niečo kreatívne z pneumatík... K 
tomu za pár eur hojdacia lavica... Možno by ale bolo vhodnejšie niečo jednoduchšie? Aj keď: 
pieskovisko a záhradnú hojdačku má doma hocikto, preto by boli vhodné preliezačky. Šmykľavku 
radšej nie. K tomu potom nejaké polenovité lavičky z kmeňov dreva... Skúsime ešte zistiť, čo v 
Poľsku. Máme teraz v digitálnej podobe manuál pre výrobcov podobných zariadení, brat farár to 
rozpošle členom rady. A potom otázka jazierka. Splytštiť ho? Dalo by sa to vzhľadom na sanie a 
kolobeh vody a tak? Nechať firmu Bencovcov, aby sa starali len oň i naďalej? Toto bude treba 
prejednať jednaj s FER, jednak aj v širšej diskusii s farníkmi. A vyhlásiť (po súhlase FER) konkurz 
na správcu a „záhradníka“ tohto pozemku – urobiť ešte v priebeh júna. 

7. Oblečenie na 1. sv. prijímanie – necháme to na septembrové sedenie rady. 

8. Príprava na 1. sv. prijímanie – chcelo by to stretko, vedúcich, motivačný program... Je to 
evanjelizačná aktivita zameraná na deti, ale aj na rodičov, lebo bez rodičov, najmä v našej územne 
komplikovanej farnosti, to nikdy fungovať nemôže, dieťa alebo príde do kostola s rodičmi, alebo 
vôbec. Takže sa musíme pokúsiť vtiahnuť do vzťahov v rámci farnosti. Možno kým deti budú 
niečo robiť na fare, urobiť paralelne niečo pre rodičov.   

9. Pokrstový katechumenát detí – Prvý pokus nevyšiel, čo s tým ďalej? A, buďme úprimní, v 
tunajších podmienkach sa nejaví byť veľmi použiteľným a preto jeho zopakovanie na 2. pokus 
veľmi do úvahy neprichádza. Ak by sme to robili formou stretiek, znova platí, že alebo prídu s 
rodičmi, alebo vôbec. Takže by bolo vhodné znova: robiť niečo pre deti a súčasne (grilovačka, 
posedenie,...) pre rodičov.  

10. Vhodné by boli dva priestory – prestavať maštale na stretkovú miestnosť? Predložiť FER 
na jej posúdenie.  
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11. Strieška nad sochu Panny Márie za kostolom – predložiť FER na zváženie. Možno v 
Kláštore pod Znievom. Teda, oni by mohli robiť možno veci aj ohľadom ihriska. 

12. Konkurz na animátorov a prácu s mládežou? – Vyhlásime v oznamoch.  

13. Zakúpiť do Belej elektrický digitálny organ, aby prenosný organ, ktorý tam teraz je, sa 
požíval na iba pohreby, pretože stále montovanie a demontovanie organ pri každom pohrebe je 
naozaj veľmi nešikovné, otravné a tak.  

14. Dvojrýchlostná farnosť – Riešenie podľa Ježiša (podobenstvá verzus vyučovanie) a Pavla 
(„a oddelil učeníkov“). Zohľadniť potreby tých, ktorí ešte potrebujú evanjelizáciu, ako aj tých, 
ktorí už túžia po vyučovaní. S tým súvisí nasledovné: 

15. Malé spoločenstvá – začať od rodín? Ponúknuť spoločné v kostole, kto chce, napríklad v 
nedeľ poobede v štýle „Brat farár sa tam bude modliť, kto chcete, môžete sa pridať...“? Tí, ktorí sa 
stretajú, sa budú isto stretať aj naďalej.  

16. Raz za dva týždne (delene s biblickými stretkami) sa modliť v kostole na konkrétne 
úmysly, ktoré ľudia napíšu na papieriky.  

17. Biblické stretká asi budú pokračovať aj na Belej. V Necpaloch vidíme. V Petre obtýždeň v 
piatky.  

18. Preskliť kaplnku? Zatiaľ sme v tom ešte nič nepodnikli, cez prázdniny skúsime vyzistiť čo 
a ako. V nedeľ by tam mohli byť rodiny s deťmi a cez týždeň sv. omše, bolo by tam teplejšie.  

19. Vykurovacie panely do lavíc – aspoň prvých na ceztýždňové omše? Zistiť, čo na to FER.  

20. Veľká farská anketa – prvé výstupy. Budeme nad nimi priebežne dumať.  


