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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 18. novembra 2017. 

1. Predvianočná farská kapustnica – Nedeľa 17. 12. 2017 o 11:00. Varenie: Jozef Bakarič 
ako koordinátor. Varené víno z Lídla, ak by nebolo, uvarí Mirko Kolenčík. Koláčiky vyhlásime. 
Servírovanie nechať štýlom švédskych stolov. Využijeme šafingy a kotol na polievku. Zaobstarať 
tri žufanky. Chlieb, servítky,... Hudba vianočná,... Minerálka + čaj. Dve rýchlovarné kanvice vedľa 
seba na horúcu vodu na čaj a kávu. Miesto: Kultúrny dom v Turčianskom Petre.  

2. Ružencové skupiny – Kúpiť najmenej dve sady kartičiek pre Belú. Ohľadom situácie v 
Turčianskom Petre konzultovať s Milanom Smičkom. Je v ňom najviac ľudí, bolo by dobré ho 
nejako podchytiť a oživiť a tak...  

3. Advent: Rorátne omše v utorok ráno 6:00. 1. a 2. adventnú nedeľu sa bude modliť akatist.  

4. Program na advent: Skúsiť modlitbu Prístrešia? Vyhlásime, treba zohnať modlitbu 
deviatniku – porov. „Dve, tri rodiny sa zídu vždy u inej rodiny a vykonajú spoločnú modlitbu. Je 
na to vypracovaná určitá schéma, dostať brožúrku v predajni SSV. Môžete sa modliť podľa danej 
schémy z brožúrky, alebo  radostný ruženec, prípadne jeho časť.“ A obraz. Skúsime aj Belá a 
Necpaly.  

5. Oblečenie na 1. sv. prijímanie – Skúsime model „Veľké Zálužie“ a poprosíme o realizáciu 
Ľubku Hazdovú.  

6. Deti prvoprijímajúce v Belej osloviť a pozvať miništrovať. Veci na miništrovanie sú k 
dispozícii v Petre. 

7. Mikuláš – v nedeľu po pre deti v kostole? Vyšlo by to na 10. 12. Rúcho – treba zistiť či je a 
kde a aké. Balíčky – urobia Modlitby matiek. BD – do desať detí, bolo by dobré urobiť tam... 
podobne v NCP... a potom v Petre ... asi do dvadsať. TTL 60 balíčkov? Mikuláša by urobil Milan 
Smiček. Zvyšné balíčky sa potom použijú deťom na Kapustnici.  

8. Opatrovanie detí cez omšu na fare + program pre ne – Zistiť, či by rodičia o to stáli? 
Alebo ich skúsiť radšej odmalička zapojiť do omše á la Dolany? Alebo po Evanjeliu vziať malé 
deti na faru a vrátiť sa s nimi až na požehnanie, ako predpokladajú aj smernice Cirkvi? Prvá 
kľúčová vec je, či niekto je vôbec ochotný to animovať. Toto zistí Monika Smičková. Bolo by 
super, keby sa zapojili mladé mamičky. Aby tak na jeden tím táto služba vyšla raz za mesiac, za 
šesť týždňov. Matky zistí Ivetka Kolenčíková. 

9. Púte – na jar skúsiť Zakopané? A ešte predtým by sme mohli sa vybrať na Kláštorskú 
Kalváriu... Do Štiavnickú Kalváriu... alebo aj na Staré Hory...? Môžeme do Levoče na púť, to by 
šlo aj vlakom, len treba vopred miestenky a podobne.  

10. Duchovná obnova – ak, začiatkom roka, pred poľnými prácami. Zistiť, kto by prišiel, zistiť 
záujem,... a potom podľa toho niekoho pozvať. Alebo skúsiť Misie? Možno najprv obnova... 

11. Veľká farská anketa – výsledky hlasovania (porov. príloha). Ako to uvedieme do praxe? 
Kto (aké hnutie, spoločenstvo,…) zastreší jednotlivé kategórie? Čo potrebujeme na to, aby veci 
spolu fungovali? 


