
Strategické výzvy pre farnosť 
„Vďaka krstu sa každý člen Božieho ľudu stáva učeníkom misionárom.  

Cirkev … je spoločenstvo učeníkov misionárov, ktorí preberajú iniciatívu,  

zapájajú sa, sprevádzajú, prinášajú ovocie a oslavujú.“ 
(pápež František, Evangelii gaudium 120 a 24) 

Čomu čelíme: 

 Klerikalizmus v rámci cirkvi, farnosti,…: „Došlo mi, že se [můj farník] vzpíral a 

projevoval rozhořčení, protože jsem porušil jakousi nepsanou dohodu o tom, jak se bude 

zapojovat do církevního života. Totiž že bude plnit jen to nejnutnější minimum svých 

náboženských povinností a já ho nechám na pokoji a nic víc od něj chtít nebudu. V této 

roli byl spokojený, protože obyčejní katolíci přece nebývají „až tak pobožní“. Z těch, 

kteří „tak pobožní“ jsou, se stávají faráři a jeptišky. Na podobný postoj jsem od té doby 

narazil ještě mnohokrát. I když II. vatikánský koncil mluvil o všeobecném povolání ke 

svatosti a misijnímu působení, průměrný katolík má dojem, že svatost a misie nejsou nic 

pro něj. Od toho, aby byli svátými a hlásali evangelium, jsou tady kněží a sestřičky. 

Obyčejný katolík tyhle věci prostě nedělá, ze své podstaty toho není schopný. Trvalo mi 

několik let, než jsem tento rozdíl mezi oficiální katolickou teologií a teologií lidovou 

dokázal pojmenovat: je to klerikalismus.“ (James Mallon, kňaz, farár) 

 Zánik kresťanskej kultúry vo svete: „Kultúrna kritička Mary Eberstadtová vo svojej 

knihe z roku 2015 Ako Západ skutočne stratil Boha argumentuje, že náboženstvo je ako 

jazyk: je možné sa ho naučiť len v komunite, počínajúc komunitou rodiny. Keď sa rodina 

a komunita rozpadnú a zlyhajú, prenos náboženstva na ďalšiu generáciu sa stáva oveľa 

zložitejším. Úplne stačí, aby v odovzdaní tradície zlyhala jedna generácia, a táto tradícia 

zmizne zo života rodiny a následne zo života komunity. Eberstadtová je jednou z dlhého 

radu náboženských mysliteľov, ktorí pochopili, že keď sa rozpadnú konkrétne stelesnenia 

vzťahu k Bohu, stáva sa veľmi ťažké pridŕžať sa ho v abstraktnej rovine.“ (Rob Dreher); 

„Během uplynulých padesáti let prožila naše společnost cosi, co lze nejspíš označit za 

nejdynamičtější proměnu v lidských dějinách. I když jsme ale v poslední generaci prošli 

hned několika paradigmaty, pastorační praxe katolické církve na Západě zůstává 

povětšinou nezměněná a vypadá stejně jako před tímto obdobím neustálých proměn. 

Zachování víry a účast na bohoslužbách podporovala převládající kultura. Náš 

pastorační vývoj zase podporovala demografická situace - porodnost a příchod 

migrantů. Stačilo něco vytvořit a lidé přišli. Nemyslím si, že jsme před padesáti lety byli 

dvakrát úspěšní v tom, jak získávat za učedníky, ale zjevně nám to tehdy tolik neškodilo. 

Pokud jsme šli a otevírali kostely, vždycky se našla nová komunita imigrantů a čerstvě 

narozených. Pokud jsme křtili a vyučovali ve školách, chrlili jsme zástupy „praktikujících 



katolíků“. V jistém smyslu nám to, že jsme nezískávali učedníky, snadno prošlo, protože 

tak byla nastavená celá převládající kultura. Pak ale došlo ke zrychlení způsobenému 

šedesátými léty, sexuální revolucí, rozšířením masmédií, vznikem nových médií, 

postmodernismem, materialismem, relativismem, individualismem, hédonismem a 

spoustou dalších „ismů“, na které si jenom vzpomeneme, a zlomová linie najednou 

vystupuje tak ostře, že ji vidí všichni. Stovky tisíc věřících katolíků nesou obrovské břímě: 

jejich děti a vnuci „víru“ opustili. …  Nemáme už ony kulturní opory, které jsme mívali 

dřív, a běh společnosti se obrací proti nám.“ (James Mallon, kňaz, farár) 

 Sekularizovaná spoločnosť: „Peter Berger definoval SEKULARIZÁCIU ako proces, v 

ktorom „celé oblasti spoločnosti a kultúry sú vyňaté spod vplyvu  náboženských inštitúcií 

a symbolov.“ Inými slovami to znamená, že Cirkev stráca svoj vplyv na formovanie 

života a zmýšľania širšej spoločnosti a kresťanstvo stráca svoje postavenie 

prevažujúceho pohľadu na svet. PRIVATIZÁCIA je proces, v ktorom sa vytvára priepasť 

medzi verejnou a súkromnou oblasťou života a náboženstvo je stále viac zatláčané len do 

súkromnej oblasti. Ak príde na veci, ako sú obchod, politika, dokonca manželstvo a 

domácnosť, osobná viera je odsunutá nabok. Privatizácia robí všetky veci, týkajúce sa 

viery, rovnako súkromnou záležitosťou, akou je obľúbené jedlo či obľúbená farba. 

PLURALIZÁCIA je proces, kedy jednotlivec čelí ohromujúcemu množstvu vier a ideológií, 

ktoré zápasia o jeho pozornosť. Súčasne jestvuje názor, že všetky sú rovnako dobré a 

všetky sú rovnako pravdivé.“ (James Emery White, pastor, krátené) 

 Vnucovanie ideológií (gender, redefinícia manželstva, redefinícia tolerancie, 

multikulturalizmus,…) cez povinné školstvo a štátnu výchovu detí, vrátane sankcií 

voči rodičom, ktorí nesúhlasia: „Keby pred päťdesiatimi rokmi začal učiteľ deťom v 

škole rozprávať o tom, že dvaja chlapi v posteli sú úplne v poriadku, prišiel by o miesto a 

mal by opletačky so zákonom. Dnes môže prísť o miesto v niektorých krajinách, ak 

odmietne také niečo rozprávať … Vašim deťom budú v školách vštepovať 

homosexualistickú propagandu. Zákon, ktorý schválili zákonodarcovia v Kalifornii v 

roku 2011, označil kalifornský prímas José Gomez za útok na rodičovské práva. V 

kanadskej provincii premiér Dalton McGuinty núti katolícke školy zriaďovať 

homosexuálne kluby. Samozrejme nie na to, aby sa tam učili katolícke učenie o 

homosexualite. … V britskej škole zakazujú pedagógovia nosenie krížika i študentom, …“ 

(Vladimír Palko, politik, autor) 

 Narastajúce nepriateľstvo a prenasledovanie kresťanov: „Tiež si musíme pozrieť na 

situáciu, ktorú máme tu na západe – v Európe, kde – ako to už niekoľko krát pripomenul 

Svätý Otec – sa istotne nejedná o niečo podobné ako v istých oblastiach Afriky a Ázie. 

Ale je tu jemná – a častokrát ani to nie – snaha diskriminovať, marginalizovať, odsunúť 

kresťanstvo úplne na okraj, popierať kresťanskú identitu a kresťanské korene, ale tiež 

útočiť rozličnými spôsobmi na Cirkev a Svätého Otca.“ (Massimo Introvigne, OBSE); 

„Pokušenie spreneveriť svoju vieru výmenou za vlastnú ochranu v žiadnom prípade nie je 

abstraktnou hrozbou. Možno (zatiaľ) ešte nie sme v bode, keď je kresťanom vo 

všeobecnosti zakázané obchodovať bez štátneho súhlasu, no sme na pokraji doby, keď 

celé oblasti obchodného a profesionálneho života budú neprístupné pre tých veriacich, 



ktorým svedomie nedovolí obetovať kadidlo bohom našej doby. ...  Kresťanskí študenti a 

ich rodičia toto musia brať do úvahy, keď uvažujú o odbore štúdia na vysokej škole alebo 

na odbornej profesijnej škole.“ (Rob Dreher); „Prejavy netolerancie a nenávisti voči 

kresťanom v Európe sú všeobecným javom. Niet dňa, kedy by vo Francúzsku alebo v 

Nemecku nedochádzalo k profanácii kresťanských posvätných miest. Na nie veľkom 

belgickom území zaznamenáva polícia incidenty tohto druhu každá dva až tri dni, uvádza 

to správa viedenského Observatória netolerancie a diskriminácie voči kresťanom v 

Európe. Výročná správa za minulý rok cituje ako príklad 241 zdokumentovaných 

prípadov netolerancie. V 133 prípadoch ide o prejavy vandalizmu. Podľa autorov správy 

sú incidenty tohto druhu veľmi rozšírené. Získať presné štatistiky však nie je ľahké, 

pretože vo väčšine európskych krajín polícia antikresťanské motivácie činov 

nešpecifikuje. Protikresťanské postoje prenikajú tiež do politiky a legislatívy. Vlani bolo 

v Európe schválených 41 zákonov, ktoré obmedzujú kresťanov v náboženskej praxi. Ide 

napríklad o zákony týkajúce sa výhrady svedomia, slobody slova a zhromažďovania či 

rozhodovania o výchove vlastných detí.“ (Tlačová kancelária Konferencie biskupov 

Slovenska, 20. 5. 2014); „Dnes už kresťanom, ktorí sa snažia žiť podľa svojej viery, 

nehrozí smrť v aréne – ako tomu bolo v starovekom Ríme. Ale napríklad prepustenie z 

práce, či naopak nemožnosť zastávať niektoré pozície, mediálne očierňovanie, súdne 

spory, finančné pokuty a objavili sa už aj prvé tresty odňatia slobody.“ (Lukáš Krivošík, 

politický komentátor) 

 Generácia Z, Alfa,… ktorá „nerozumie reči nášho kmeňa“ – „generácia s internetom vo 

vrecku“, žijúca v prevažne virtuálnom svete virtuálne vzťahy, obrázky namiesto textu, 

pocity namiesto logiky, názory namiesto faktov, zábava a uspokojenie teraz namiesto 

hľadania zmyslu a sledovania cieľov, pravda je relatívna, história neznáma, všetko na 

dosah, všetko hneď, žiadna námaha, delenie vecí podľa kritéria „baví – nudí“ a pod. 

 Migrácia – je len otázka času, kedy a ako jej vyľudňovaná Európa podľahne…  

 Rastúci vplyv islamu v spoločnosti 

 Už čoskoro úplné samofinancovanie cirkví na Slovensku a teda aj farností. 

Povinnosti, ktoré ako farnosť máme: 

1. BYŤ KRESŤANSKÝM COMMUNIOM: „Je veľmi ťažké bojovať proti vlastnej 

žiadostivosti a proti úkladom a pokušeniam diabla a egoistického sveta, ak sme 

izolovaní. … Posväcovanie je spoločné napredovanie: vždy dvaja a dvaja. Tak sa to 

odzrkadľuje v niektorých svätých spoločenstvách. Pri rozličných príležitostiach Cirkev 

svätorečila celé spoločenstvá, ktoré hrdinsky žili evanjelium alebo ponúkli Bohu život 

všetkých svojich členov. … Žiť alebo pracovať s druhými je bezpochyby cestou 

duchovného rastu. Svätý Ján z Kríža hovorieval svojmu učeníkovi: žiješ s druhými, „aby 

ťa formovali a cvičili v čnosti“ … Spoločenstvo je povolané vytvoriť ten teologálny 

priestor, „v ktorom možno skusovať mystickú prítomnosť zmŕtvychvstalého Pána“. 

Zdieľanie Slova a spoločné slávenie Eucharistie nás robí väčšmi bratmi, a postupne nás 



premieňa na sväté a misionárske spoločenstvo. Vďaka tomu vznikajú aj skutočné 

mystické skúsenosti prežívané v spoločenstve. … Avšak tieto skúsenosti nie sú to 

najčastejšie ani to najdôležitejšie. Spoločný život, či už v rodine, vo farnosti, v rehoľnom 

spoločenstve alebo akomkoľvek inom, je tvorený mnohými malými každodennými 

detailmi. To sa dialo vo svätom spoločenstve tvorenom Ježišom, Máriou a Jozefom, v 

ktorom sa paradigmatickým spôsobom odrážala krása trojičného spoločenstva. Tiež sa to 

dialo v komunitnom živote, ktorý Ježiš viedol so svojimi učeníkmi a s jednoduchým 

ľudom. … Spoločenstvo, ktoré uchováva malé detaily lásky, v ktorom sa jeho členovia 

starajú jeden o druhého a vytvárajú otvorený a evanjelizačný priestor, je miestom 

prítomnosti Vzkrieseného, ktorý ho posväcuje podľa plánu Otca. … Naproti tendencii 

konzumného individualizmu, ktorý nás napokon izoluje v hľadaní blahobytu bez druhých, 

naša cesta posvätenia sa nesmie prestať identifikovať s Ježišovou túžbou: „Aby všetci 

boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe“ (Jn 17, 21).“ (pápež František, Gaudete et 

exsultate 140 až 146); „Všetci musíme znovu vo viere odhaliť pravú tvár farnosti, to 

znamená to "tajomstvo" Cirkvi, ktoré v nej pôsobí a je v nej prítomné. Aj keď je dakedy 

chudobná na členov a na majetky, keď sa geograficky rozprestiera na veľkých územiach, 

alebo ju takmer nemožno nájsť uprostred husto zaľudnenej a problémami plnej modernej 

mestskej štvrti, predsa farnosť nepozostáva v prvom rade z nejakej štruktúry, z nejakého 

územia alebo z nejakej budovy, ale ona je skôr "Božou rodinou, je spoločenstvom bratov, 

preniknutých jedným Duchom," ona je "domom farskej rodiny, bratským a pohostinným", 

je "spoločenstvom veriacich".“ (pápež Ján Pavol II., Christifideles laici 26); „Sme 

jednoducho presvedčení o tom, že táto starobylá a hodnotná štruktúra farnosti má 

nezrieknuteľné a nanajvýš aktuálne poslanie; jej prislúcha vytvárať prvé spoločenstvo 

kresťanského ľudu; ona zhromažďuje ľud a vovádza ho do liturgického slávenia; ona 

chráni a oživuje vieru v ľuďoch našej doby; ona im poskytuje vyučovanie o spásonosnom 

učení Kristovom; ona uskutočňuje v postoji a v čine pokornú lásku v dobrých a bratských 

skutkoch.“ (pápež Pavol VI., list Tomos agapis); „Farnosť nie je zastaraná štruktúra; má 

veľkú flexibilitu a môže na seba vziať rozličné podoby – v závislosti od schopností a 

misijnej kreativity svojho pastiera a miestneho spoločenstva. Aj keď to určite nie je 

jediná inštitúcia ohlasovania evanjelia, ak je schopná neustále sa reformovať a 

adaptovať, bude aj naďalej „Cirkvou, ktorá žije uprostred domov svojich synov a dcér“. 

To predpokladá, že bude naozaj v kontakte s rodinami a so životom veriacich a že 

nezostane len nefunkčnou štruktúrou oddelenou od ľudí alebo skupinou vyvolených, ktorí 

sú zahľadení do seba. Farnosť je prítomnosťou Cirkvi na konkrétnom území; miestom 

načúvania Slovu a rastu kresťanského života; miestom dialógu, ohlasovania a štedrej 

lásky; miestom adorácie a slávenia.“ (pápež František, Evangelii gaudium 28); „Je však 

potrebné, aby sme si uvedomili, že ak časť našich pokrstených veriacich nepociťuje 

náležitú príslušnosť k Cirkvi, môžu za to aj niektoré naše štruktúry; môže za to málo 

priateľská atmosféra v niektorých farnostiach a spoločenstvách alebo byrokratický 

prístup k riešeniu problémov – jednoduchých, ako aj zložitých – týkajúcich sa života 

našich národov. Na mnohých miestach prevláda administratívny prístup nad 

pastoračným a tiež vysluhovanie sviatostí bez ostatných foriem evanjelizácie.“ (pápež 



František, Evangelii gaudium 63); „Ak chceme byť verní Božiemu plánu a zodpovedať aj 

veľkým očakávaniam sveta, v tisícročí, ktoré sa začína, stojí pred nami veľká výzva: 

urobiť z Cirkvi dom a školu spoločenstva. Čo to konkrétne znamená? Aj tu by sa naša reč 

mohla stať hneď praktickou, ale vyhovieť tomuto podnetu by bolo omylom. Pred 

plánovaním konkrétnych iniciatív treba podporiť spiritualitu spoločenstva a umožniť jej, 

aby sa ukázala ako výchovný princíp všade tam, kde sa formuje človek a kresťan, kde sa 

vychovávajú služobníci oltára, zasvätení, pastorační pracovníci, a kde sa budujú rodiny 

a spoločenstvá. Spriritualita spoločenstva, to je predovšetkým zameranie pohľadu srdca 

na tajomstvo trojjediného Boha, ktorý v nás prebýva a ktorého svetlo treba vnímať aj na 

tvári bratov a sestier vedľa nás. Spiritualita spoločenstva znamená okrem toho schopnosť 

cítiť brata a sestru vo viere v hlbokej jednote tajomného tela - Cirkvi, čiže ako "niekoho, 

kto patrí ku mne", aby som vedel spolu s ním prežívať jeho radosti a jeho bolesti, 

uhádnuť jeho želania, postarať sa o jeho potreby a ponúknuť mu pravé a hlboké 

priateľstvo. Spiritualita spoločenstva je aj schopnosť vidieť v druhom predovšetkým 

pozitívne prvky, aby sme ho prijímali a hodnotili ako Boží dar, a to nielen ako dar pre 

druhého, ktorý ho priamo prijal, ale aj ako "dar pre mňa". Spiritualita spoločenstva 

napokon znamená vedieť bratovi "urobiť miesto", niesť si vzájomne bremená (Gal 6,2) a 

premáhať egoistické pokušenia, ktoré nás neustále napádajú a budia rivalitu, 

karierizmus, nedôveru a žiarlivosť. Nerobme si nijaké ilúzie: bez tejto duchovnej cesty by 

vonkajšie prostriedky len veľmi málo osožili spoločenstvu. Stali by sa bezduchými 

aparátmi, skôr maskami spoločenstva, ako jeho možnosťami prejaviť sa a rásť.“ (pápež 

Ján Pavol II., Novo millenio ineunte 43) 

2. PRIJAŤ AKO SPOLOČENSTVO PASTORAČNÚ ZODPOVEDNOSŤ: „Aby sa 

všetky tieto farnosti stali živými kresťanskými spoločenstvami, musia sa dotyčné miestne 

autority starať o to, aby: a/ boli farské štruktúry prispôsobené situáciám s veľkou 

flexibilitou, ktorú umožňuje cirkevné právo predovšetkým podporovaním účasti laikov na 

pastoračnej zodpovednosti; b/ rástli malé bázové spoločenstvá, nazvané aj živé 

spoločenstvá, v ktorých veriaci vzájomne môžu hlásať Božie Slovo a môžu byť činnými v 

službe a v láske. Tieto spoločenstvá sú v spoločenstve so svojimi pastiermi opravdivými 

skonkrétneniami cirkevného communia a centrami evanjelizácie..."“ (pápež Ján Pavol II., 

Christifideles laici 26); „Cirkev sa nemôže považovať za naozaj ustanovenú, nedosiahla 

ešte plnosť života, ani nie je dokonalým znamením Kristovým medzi ľuďmi, ak popri 

hierarchii nejestvuje a s ňou nespolupracuje opravdivý laikát. Lebo evanjelium nemôže 

zapustiť hlboké korene v zmýšľaní, živote a činnosti niektorého národa, ak chýbajú činní 

laici. Preto už pri zakladaní cirkvi treba venovať čím väčšiu pozornosť organizovaniu 

vyspelého kresťanského laikátu.“ (II. vatikánsky koncil, Ad Gentes 21) 

3. STAROSŤ O POKRSTENÉ DETI: „Časť zodpovednosti za rozvinutie a zachovanie 

milosti prijatej v krste nesie celé cirkevné spoločenstvo.“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi 

1255); „Krst detí už svojou povahou vyžaduje katechumenát po krste. Nejde len o 

potrebné poučenie po krste, ale aj o nevyhnutné rozvíjanie krstnej milosti počas rastu 

osoby.“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi 131); „Katechumenát alebo formácia 

katechumenov má za cieľ umožniť im, aby ako odpoveď na Božiu iniciatívu a v spojení s 



konkrétnym cirkevným spoločenstvom priviedli k zrelosti svoje obrátenie a svoju vieru. 

Ide o formáciu celého kresťanského života, ktorou „sa učeníci spájajú s Kristom, svojím 

Učiteľom. Preto treba katechumenov náležite zasväcovať do tajomstva spásy a do 

mravného života podľa evanjelia.““ (Katechizmus Katolíckej cirkvi 1248)  

4. STAROSŤ O DETI VO FARNOSTI VŠEOBECNE: „Osobitné povinnosti voči deťom 

pokrsteným v Cirkvi majú jednotlivé kresťanské spoločenstvá, ku ktorým ich rodiny 

patria alebo v ktorých deti žijú. Kresťanské spoločenstvo je pre deti, ktoré v ňom žijú, 

najlepšou školou kresťanskej a liturgickej formácie. V priestore kresťanskej komunity 

krstní rodičia alebo iné osoby, vynikajúce horlivosťou a podnecované apoštolským 

nadšením, môžu byť veľkou a účinnou pomocou pri katechéze detí tých rodín, ktoré veľmi 

slabo plnia svoju úlohu pri kresťanskej výchove. Veľmi osožné sú na tento cieľ materské 

školy, katolícke školy a rozličné združenia detí.“ (Slávenie svätej omše za účasti detí, 

Úvodné smernice 11) 

5. FORMÁCIA A VYUČOVANIE SVOJICH DOSPELÝCH ČLENOV: „V rámci 

čiastkovej cirkvi - alebo diecézy - jestvuje a pôsobí farnosť, ktorá nesie zvláštnu 

zodpovednosť za bezprostrednú osobnú výchovu a vzdelávanie laikov. Pretože farnosť sa 

ľahšie dostáva do bezprostredného vzťahu k jednotlivcom a skupinám, je povolaná k 

tomu, aby viedla svojich členov k počúvaniu Slova, k dialógu s Bohom na liturgii a v 

osobnej modlitbe a tým má konkrétnym a bezprostredným spôsobom umožniť zážitok 

zmyslu spoločenstva Cirkvi a jej misionárskej zodpovednosti. V rámci farnosti, zvlášť keď 

tvorí veľkú a rozľahlú oblasť, môžu poskytovať významnú pomoc pri výchove a 

vzdelávaní kresťanov malé cirkevné spoločenstvá. Sú schopné rukolapným a kapilárnym 

spôsobom sprostredkovať vedomie a skúsenosť communia a poslania Cirkvi. Ako to 

povedali synodálni Otcovia, môže byť pomocou aj katechéza po krste, na spôsob 

katechumenátu.“ (pápež Ján Pavol II., Christifideles laici 61); „Evanjelizácia si vyžaduje 

dobrú znalosť Božieho slova, a preto je potrebné, aby diecézy, farnosti a katolícke 

združenia neprestajne ponúkali solídne možnosti štúdia Biblie a tiež podporovali jej 

osobné i spoločné čítanie spojené s modlitbou.“ (pápež František, Evangelii gaudium 

175) 

6. SLUŽBA MANŽELOM: „Pastoračná starostlivosť o riadne založenú rodinu konkrétne 

znamená, že celé miestne cirkevné spoločenstvo má povinnosť pomáhať manželskej 

dvojici, aby chápala a prežívala svoje nové povolanie a poslanie. Aby sa rodina čím viac 

stávala spoločenstvom lásky, treba pomáhať všetkým jej členom a vychovávať ich, aby si 

plnili úlohy a aby si vzhľadom na nové problémy, ktoré sa vyskytujú, vzájomne pomáhali 

a mali živú účasť na rodinnom živote.“ (pápež Ján Pavol II., Familiaris consortio 69) 

7. SLUŽBA RODINÁM: „Miestne Cirkvi sú stále tým najpôsobivejším, bezprostredným a 

najúčinnejším nástrojom rodinnej pastorácie. V tomto zmysle každá miestna cirkev a 

najmä každé farské spoločenstvo si má čím viac uvedomovať milosť a zodpovednosť, 

ktorú prijíma od Pána na to, aby rozvíjala pastoračnú činnosť. Každé plánovanie riadne 

organizovanej pastoračnej práce na akejkoľvek úrovni musí brať do úvahy aj pastoráciu 

rodín.“ (pápež Ján Pavol II., Christifideles laici 70); „…aby nezanedbávalo formáciu k 

aktívnemu životu rodín vo farnosti a podnecovalo vytváranie malých spoločenstiev rodín 



v prostredí farnosti.“ (Pastoračný a evanjelizačný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku, 

2007-2013, 37) 

8. PRÍPRAVA BIRMOVANCOV: „Pokrstených pripraviť na prijatie tejto sviatosti je v 

najvyššej miere úlohou Božieho ľudu.“ (Obrad birmovania, úvodné smernice č. 3) 

9. STAROSŤ O KŇAZSKÉ (A REHOĽNÉ) POVOLANIA: „Aktívnym subjektom, 

možno povedať protagonistom pastorácie povolaní je samo cirkevné spoločenstvo vo 

svojich rozličných formách: od všeobecnej Cirkvi k miestnej, a analogicky od miestnej 

cirkvi k farnosti a ku všetkým členom Božieho ľudu. … Pôsobenie rozličných zložiek a 

jednotlivých členov Cirkvi, ktorí sa zapájajú do pastorácie povolaní, bude úspešnejšie, ak 

sa budú väčšmi starať, aby si vlastné cirkevné spoločenstvá, počnúc farnosťou, 

uvedomili, že problém kňazských povolaní nemožno nechať iba na pár 

"zainteresovaných" (kňazov vo všeobecnosti, a najmä tých, čo pôsobia v seminári), lebo 

je to "životný problém, ktorý leží v samom strede Cirkvi", a má stáť v strede lásky 

každého kresťana k Cirkvi.“ (pápež Ján Pavol II., Pastores dabo vobis 41); „Na mnohých 

miestach chýbajú povolania na kňazstvo a zasvätený život. Častou príčinou býva, že 

spoločenstvám chýba nákazlivý apoštolský zápal, a tak druhých nenadchýnajú, nie sú 

príťažlivé. Kde je život, zápal a chuť ohlasovať Krista druhým, tam sa objavia aj pravé 

povolania. Ešte aj vo farnostiach, kde kňazi nie sú príliš aktívni a plní radosti, bratský a 

horlivý život spoločenstva dokáže v ľuďoch vzbudiť túžbu naplno sa zasvätiť Bohu i 

evanjelizácii; predovšetkým vtedy, keď sa tieto živé spoločenstvá intenzívne modlia za 

povolania a majú odvahu ponúknuť svojim mladým cestu osobitného zasvätenia.“ (pápež 

František, Evangelii gaudium 107) 

10. AKTÍVNA PRÍTOMNOSŤ V SPOLOČNOSTI, V KTOREJ FARNOSŤ ŽIJE: „Ak 

je farnosť Cirkvou uprostred domov ľudí, musí byť jej prítomnosť a pôsobnosť hlboko 

zakorenená do ľudskej spoločnosti a čo najužšie solidárna s jej nádejami a núdzami. 

Často je spoločenské prostredie predovšetkým v určitých krajinách a oblastiach 

poznamenané tendenciami rozkladu a procesmi dehumanizácie: človek je stratený a bez 

smeru, ale v jeho srdci je stále veľké želanie zažiť a pestovať bratskejšie vzťahy. 

Odpoveď na to môže dať farnosť, keď na základe živej účasti laikov je verná svojmu 

pôvodnému povolaniu a poslaniu: byť vo svete "miestom" spoločenstva veriacich a 

súčasne "znakom" a "nástrojom" povolania všetkých do communia; jedným slovom 

domom, ktorý je otvorený pre všetkých a je k službám všetkým, alebo ako rád hovorieval 

pápež Ján XXIII., studňou dedine, pri ktorej si všetci utíšia svoj smäd.“ (pápež Ján Pavol 

II., Christifideles laici 27).  

11. … OBZVLÁŠT SLUŽBA ĽUĎOM V NÚDZI: „Cirkev, verná duchu blahoslavenstiev, 

je povolaná deliť sa s chudobnými a utláčanými každého druhu. Vyzývam teda všetkých 

učeníkov Krista a všetky kresťanské spoločenstvá, od rodín až po diecézy, od farnosti až 

po rehoľné spoločenstvá, aby úprimne pretvorili svoj život v zmysle solidarity s 

chudobnými.“ (pápež Ján Pavol II., Redemptoris missio 60); „Ideálnym základným 

miestom pre realizáciu pomoci ľuďom v núdzi je farnosť ako spoločenstvo spoločenstiev. 

Vďaka svojej blízkosti ľuďom žĳúcim na území farnosti umožňuje poznať ich potreby a 

problémy a poskytovať individuálnu starostlivosť každému z nich. V tomto zmysle je 



žiaduce vidieť v novom svetle farskú charitu alebo farské sociálne kluby ako 

spoločenstvo odborníkov, aktivistov a spoločenstiev, prítomných na území farnosti a 

angažujúcich sa v sociálnej oblasti. Takéto spoločenstvo je schopné potom účinne a 

efektívne poskytnúť primerané sociálne služby, ale najmä ľudský kontakt ľuďom v núdzi 

vo farnosti.“ (Pastoračný a evanjelizačný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku, 2007-

2013, 62) 

12. APOŠTOLÁT, EVANJELIZÁCIA, MISIA: „Intimita Cirkvi s Ježišom je intimitou 

spoločného napredovania a toto „spoločenstvo je [podstatne] misionárske“. Ak chceme 

kráčať podľa Pánovho vzoru, dnes je životne dôležité, aby sa Cirkev vydala hlásať 

evanjelium všetkým, na všetky miesta, pri všetkých príležitostiach, bez váhania, bez 

zdráhania a bez strachu.“ (pápež František, Evangelii gaudium 23); „Pán nás volá stále 

vyjsť z našej sebazaujatosti a podeliť sa s ostatnými s tým, čo máme, počnúc tým 

najvzácnejším, vierou. Podľa misionárskeho príkazu sa majú merať všetky cirkevné 

orgány, farnosti a apoštolské diela. Len keď sa stane misionárskym, môže premôcť 

kresťanské spoločenstvo vnútorné rozštiepenia a napätia a nájsť svoju jednotu, ako i silu 

viery.“ (pápež Ján Pavol II., Redemptoris missio 49); „Pravda, nestačí, aby kresťanský 

ľud bol v nejakom národe prítomný a organizovaný, ani nestačí, aby konal len apoštolát 

dobrého príkladu. Ustanovený je tam nato, jestvuje tam za tým cieľom, aby svojim 

spoluobčanom nekresťanom zvestoval Krista slovom a skutkom a pomáhal im plne prijať 

Krista.“ (II. vatikánsky koncil, Ad Gentes 16); „Prostredníctvom vlastných aktivít 

farnosť povzbudzuje a formuje svojich členov, aby boli činní v evanjelizácii. Je to 

spoločenstvo spoločenstiev, svätyňa, do ktorej sa chodia napiť vysmädnutí, aby vládali 

pokračovať v ceste, centrum neustáleho misijného snaženia. Musíme si však uvedomiť, že 

výzva na obnovu a reformu farností ešte nepriniesla dostatočné ovocie, ktorým by malo 

byť to, aby farnosti boli bližšie ľuďom, aby sa stali prostredím živého spoločenstva i 

spolupráce a celkom sa sústredili na misiu.“ (pápež František, Evangelii gaudium 28); 

„Kto prijal evanjelium, stáva sa nakoniec aj sám jeho ohlasovateľom. V tom spočíva 

dôkaz pravdivosti evanjelizácie. Je to akýsi skúšobný kameň. Nie je totiž možné, aby 

niekto prijal Božie slovo a uveril v Božie kráľovstvo a nestal by sa jeho svedkom a 

hlásateľom.“ (pápež Pavol VI., Evangelii nuntiandi 24) 

13. SÚČINNOSŤ S CIRKVOU NA ÚROVNI DIECÉZY A VYŠŠIE: „Koncil s 

rozhodnosťou vyzýva laikov, aby sa aktívne podieľali na svojej príslušnosti ku čiastkovej 

Cirkvi a súčasne rozširovali svoj pohľad stále viac pre "katolíckosť". "Nech v sebe 

vytrvalo pestujú" - tak čítame v Dekréte o apoštoláte laikov - "porozumenie pre diecézu, 

v ktorej je farnosť akoby bunkou. Nech sú vždy ochotní na výzvu svojho arcipastiera 

zapojiť aj svoje sily do diecéznych podujatí. Ba, aby išli v ústrety potrebám miest i 

vidieka, nech neobmedzia svoju spoluprácu len na farnosť alebo diecézu, ale nech sa ju 

snažia rozšíriť aj na medzifarskú, medzidiecéznu, celonárodnú alebo medzinárodnú 

oblasť.“ (pápež Ján Pavol II., Christifideles laici 25) 



Zásadný nástroj a súčasne štruktúra farnosti 

Katolícke rodiny…: 

 „Predovšetkým treba priznať jedinečné miesto, ktoré na tomto poli prináleží poslaniu 

kresťanských manželov a rodín, a to na základe milosti, ktorú dostali vo sviatosti. Toto 

poslanie má byť postavené do služieb budovania Cirkvi a Božieho kráľovstva v priebehu 

dejín ľudstva. Žiada sa to ako prejav ochotnej poslušnosti voči Kristovi, Pánovi. On totiž 

silou manželstva pokrstených povýšeného na sviatosť ukladá kresťanským manželom 

zvláštne apoštolské poslanie, ktorým ich posiela ako robotníkov do svojej vinice, najmä 

na toto rodinné pole. Túto činnosť rozvíjajú v spoločenstve a v spolupráci s ostatnými 

členmi Cirkvi, ktorí usilovne pracujú na prospech rodiny, a tak svojimi darmi a službami 

prinášajú ovocie. Takýto apoštolát sa má rozvinúť predovšetkým vo vlastnej rodine, a to 

svedectvom vlastného života podľa Božieho zákona vo všetkých jeho zložkách, 

kresťanskou výchovou detí tým, že sa im pomáha pri dozrievaní vo viere, výchovou k 

mravnej čistote, prípravou na život, starostlivou ochranou pred ideologickými a 

mravnými nebezpečenstvami, ktoré ich často ohrozujú, s ich postupným a zodpovedným 

včlenením do cirkevného i občianskeho spoločenstva, pomocou a radou pri voľbe 

povolania, vzájomnou pomocou medzi členmi rodiny pre spoločný ľudský a kresťanský 

rozvoj a inými spôsobmi. Z nej sa potom apoštolát rodiny šíri skutkami duchovného a 

telesného milosrdenstva na iné rodiny, najmä tie, ktoré viac potrebujú pomoc a oporu, na 

chudobných, chorých, starcov, telesne a duševne postihnutých, siroty, vdovy, opustené 

manželky alebo manželov, slobodné matky a na tie ženy, čo sa pre ťažkú situáciu, v ktorej 

sa nachádzajú, chcú vyhnúť pôrodu a pod.“ (pápež Ján Pavol II., Familiaris consortio 71) 

… tvoriace malé spoločenstvá v rámci farnosti: 

 „Základňové (bázové) cirkevné spoločenstvá (známe aj pod inými menami) vyrastajú 

rýchlo v mladých cirkvách. Sú podporované biskupmi a ich konferenciami ako 

pastoračná priorita a osvedčujú sa ako centrá kresťanskej formácie a misionárskeho 

vyžarovania. Ide o skupiny kresťanov, ktorí sa stretajú na rodinnej úrovni alebo v 

obmedzenom okruhu, aby sa modlili, čítali Písmo, prehlbovali si náboženské vedomosti a 

debatovali o cirkevných problémoch z hľadiska spoločného zaangažovania. Sú znamením 

života Cirkvi, pomocou pri hlásaní evanjelia a dobrým východiskom pre novú 

spoločnosť, ktorá je založená na "civilizácii lásky". Také spoločenstvá decentralizujú a 

organizujú farnosť, s ktorou zostávajú stále spojené. Majú korene v mestských a 

vidieckych vrstvách a stávajú sa kvasom kresťanského života, pozornosti voči 

zanedbaným a angažovania sa za premenu spoločnosti. V nich zažíva jednotlivý kresťan 

spoločenstvo, cíti sa sám ako aktívny element a dostáva popud spolupracovať na úlohe 

pre všetkých. Týmto spôsobom sú základné spoločenstvá pomocou pre prvozvestovanie a 

pre prehĺbené hlásanie evanjelia a sú zdrojom nových služieb. Vedení láskou Krista 

poskytujú pomoc, ako možno premôcť rozštiepenosť, kmeňové egoizmy a rasizmy. Každé 



spoločenstvo, ktoré chce byť kresťanské, musí mať základ v Kristovi a v ňom žiť 

počúvaním slova Božieho, modlitbou, ktorá má stredobod v Eucharistii, spoločenstvom, 

ktoré je jedno srdce a jedna myseľ, vzájomným delením podľa potreby členov. Každé 

spoločenstvo - na to upozornil Pavol VI. - musí žiť v jednote s miestnou a všeobecnou 

Cirkvou, v úprimnom spoločenstve s pastiermi a učiteľským úradom. Pritom sa snaží 

misionársky pôsobiť a vyhýbať sa každému ideologickému uzavretiu. Pretože Cirkev je 

spoločenstvo, sú nové základné spoločenstvá, ktoré žijú skutočne v jednote s Cirkvou, 

ozajstným prejavom spoločenstva a prostriedkom, ako vytvoriť ešte hlbšie spoločenstvo. 

Preto sú oprávnené veľkou nádejou pre život Cirkvi.“ (pápež Ján Pavol II., Redemptoris 

missio 51) 

  „V rámci farnosti, zvlášť keď tvorí veľkú a rozľahlú oblasť, môžu poskytovať významnú 

pomoc pri výchove a vzdelávaní kresťanov malé cirkevné spoločenstvá. Sú schopné 

rukolapným a kapilárnym spôsobom sprostredkovať vedomie a skúsenosť communia a 

poslania Cirkvi.“ (pápež Ján Pavol II., Christifideles laici 61) 

 „Ďalšie cirkevné inštitúcie, základné spoločenstvá a malé komunity, hnutia a iné formy 

asociácií sú bohatstvom Cirkvi, ktoré vzbudzuje Duch Svätý na evanjelizáciu všetkých 

sektorov a oblastí. Mnohokrát sprostredkujú nové evanjelizačné nadšenie a schopnosť 

dialógu so svetom, prostredníctvom ktorého sa Cirkev obnovuje. Je pre ne však veľmi 

prospešné, aby nestratili kontakt s rôznorodou realitou miestnej farnosti a aby sa 

ochotne začlenili do organickej pastorácie miestnej cirkvi. Táto integrácia zabráni tomu, 

aby sa sústredili iba na jednu časť evanjelia alebo Cirkvi, alebo tomu, aby sa premenili 

na kočovníkov, ktorým chýbajú korene.“ (pápež František, Evangelii gaudium 29) 

„V celosvětovém měřítku platí, že církve, které jsou zdravé, rostou a získávají za učedníky, 

přijaly model místní církve jako „společenství malých společenství". Všechna dohromady se 

scházejí jako jedno velké společenství při slavení nedělní eucharistie. Mnozí rozlišují mezi 

malými společenstvími o osmi až deseti lidech a středně velkými společenstvími, která mají asi 

pětadvacet až pětatřicet členů. Ve zdravé církvi se zapojení do malé nebo středně velké skupiny 

nepovažuje za možnost, ale je to nezbytná část života dané místní církve.“ (James Mallon, kňaz, 

farár) 

Znaky katolíckej farnosti („výstupný štandard“) 

 Primát povolania každého jedného kresťana ku svätosti … ako rast v plnosti 

kresťanského života a v dokonalosti lásky. Všetky zoskupenia laikov a každé jednotlivé z 

nich sú povolané k tomu, aby sa stali stále profilovanejším spôsobom nástrojom svätosti 

v Cirkvi tým, že budú podporovať a pestovať vnútornejšiu jednotu medzi praktickým 

životom svojich členov a ich vierou. 

 Zodpovednosť za vyznávanie katolíckej viery, ktorá prijíma a hlása pravdu o Kristovi, o 

Cirkvi a o človeku, v poslušnosti voči Učiteľskému úradu, ktorý ju autenticky 

interpretuje. Každé zoskupenie laikov musí byť miestom hlásania a odovzdávania viery 

ako aj výchovy vo viere, ktorá má úplnosť obsahov viery.  



 Svedectvo hlbokého a presvedčeného communia v detinskej závislosti na pápežovi, 

trvalom a viditeľnom princípe jednoty univerzálnej Cirkvi a na biskupovi, "viditeľnom 

princípe a základe jednoty" v čiastkovej Cirkvi 

 Zosúladenie s apoštolským zameraním Cirkvi, na ktorom sa podieľajú, totiž 

"evanjelizovanie a posvätenie ľudí..., kresťanské formovanie ich svedomia ako aj 

prenikanie rozličných spoločenstiev a prostredí Duchom Evanjelia". V tomto zmysle sa 

musí od všetkých foriem laických zoskupení a od každého jedného z nich požadovať 

misionársky elán, ktorý z nich robí stále viac subjekty novej evanjelizácie.  

 Povinnosť angažovanej prítomnosti v ľudskej spoločnosti, ktorá sa vo svetle 

sociálneho učenia Cirkvi stavia do služby človeka a jeho plnej dôstojnosti. Zoskupenia 

laikov musia vyvolávať živé vloženie sa do účasti a do solidarity, aby vytvárali v 

spoločnosti spravodlivejšie a bratskejšie životné podmienky.   

Vyvodené základné kritériá sa môžu merať na konkrétnych plodoch, ktoré prináša život a 

pôsobenie rozličných združení, ako sú: obnovená radosť z modlitby a kontemplácie, z 

liturgického a sviatostného života, plody povolaní ku kresťanským manželstvám, kňazské 

povolania a povolania pre Bohu zasvätený život; ochota vložiť sa do programov a iniciatív 

Cirkvi na miestnej úrovni, na národnej a medzinárodnej úrovni; zaangažovanie sa do 

katechézy a do pedagogickej schopnosti formovať kresťanov; motivácia ku kresťanskej 

prítomnosti v rozličných oblastiach spoločenského života a tvorby a vedenie charitatívnych, 

kultúrnych a duchovných diel; duch chudoby v zmysle Evanjelia pre veľkodušnú lásku voči 

všetkým; obrátenie sa ku kresťanskému životu a návrat tých, "čo stoja obďaleč" od 

spoločenstva pokrstených. (pápež Ján Pavol II., Christifideles laici 30) 

 

„Prosme, aby Duch Svätý do nás vložil intenzívnu túžbu byť svätými na väčšiu slávu 

Božiu a povzbudzujme sa navzájom v tomto predsavzatí. Tak budeme mať účasť na 

šťastí, ktoré nám tento svet nebude môcť vziať.“ 
(pápež František, Gaudete et exsultate 177) 

  



Moje osobné hodnotenie mojej farnosti 

Ohodnoťte každú položku podľa svojho osobného presvedčenia, nakoľko Vám  

Vaša farnosť pripadá pripravená / fungujúca v jednotlivých oblastiach  

– a to číslom od 0 (= vôbec) až po 5 (= plne pripravená / funkčná): 

Nakoľko je farnosť pripravená čeliť…: 

Klerikalizmus v rámci cirkvi, farnosti,… 0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5 

Zánik kresťanskej kultúry vo spoločnosti, kde žijeme 0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5 

Sekularizovaná, privatizovaná, pluralitná spoločnosť 0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5 

Násilné vnucovanie kresťanstvu neprijateľných ideológií 0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5 

Narastajúce nepriateľstvo a prenasledovanie kresťanov 0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5 

Nastupujúce generácie Z, Alfa,… 0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5 

Rastúca migrácia a prienik nových kultúr a národností 0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5 

Narastajúci vplyv islamu 0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5 

Odluka Cirkvi od štátu a samofinancovanie Cirkvi i farností 0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5 

Nakoľko si farnosť ako spoločenstvo plní svoje úlohy  

v zmysle dokumentov a predstáv Cirkvi…: 

Byť kresťanským communiom (rodinou veriacich) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5 

Prijať ako spoločenstvo pastoračnú zodpovednosť 0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5 

Starosť o pokrstené deti 0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5 

Starosť o deti vo farnosti všeobecne 0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5 

Formácia a vyučovanie svojich dospelých členov 0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5 

Služba manželom 0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5 

Služba rodinám 0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5 

Príprava birmovancov 0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5 

Starosť o kňazské a rehoľné povolania 0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5 

Aktívna prítomnosť v spoločnosti, v ktorej farnosť žije 0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5 

… obzvlášť služba ľuďom v núdzi (charita) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5 

Apoštolát, evanjelizácia, misia 0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5 

Súčinnosť s cirkvou na úrovni diecézy a vyššie 0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5 

Môj celkový dojem: 

  



Výsledky Veľkej farskej ankety 

… alebo čo (a či) z toho môžeme využiť na dosiahnutie uvedených cieľov: 

Odporúčania pre brata farára: 

FARNOSŤ CELKOVO 

1. SPOMALIŤ: Spomaliť a trochu jednoduchšie kázať. Niektorí sú menej chápaví, alebo skôr menej 

ochotní a tvrdohlaví. pre starších veriacich ľahšie kázne. Myslím, že brat farár sa snaží svojimi 

kázňami presvedčiť ľudí o potrebe byť svätý, ale takou náročnou formou, že mnohí farníci sú z toho 

demotivovaní a zdá sa im to nedosiahnuteľné. 

2. PRAKTICKY: niekedy mi ale chýba viac takých praktických príkladov do života bežného 

človeka, ktorý padá a hreší. keby pán farár v kázňach vysvetľoval, ako mám žiť svätosť v 

každodennom živote, v konkrétnych situáciách. Častejšie to ohlasovať. A veriacim pripomínať. V 

kázňach dávať viac príkladov, aby to bolo pochopiteľnejšie. zmeniť formu homílie (nie stále to isté – 

svätosť, zbožštenie); pridržiavať sa striktnejšie exegézy sv. Písma, nielen svojsky si vysvetľovať „Čo 

by povedal Pán Ježiš“ atď., každú homíliu nadviazať na aktuálne čítané sv. písmo, nie stále len o 

svätosti. 

3. DETI a MLÁDEŽ: Viac sa venovať hlavne deťom a mládeži. Práca s deťmi, stretáv. sa, 

rozprávanie, rôzne krúžky, čítanie, výlety, šport… Voľajaké akcie pre deti a spoločné púte. + 

OSOBNE: Veľa ľudí vo farnosti sa nepovažuje za prijatého, za dôležitého. mal by ukazovať ľuďom 

ich hodnotu v Božích očiach, aby jej aj oni uverili a prijali ju. … pri tvojom radikálnom (podotýkam 

dobrom) vyučovaní sa cítim nehodná. Možno by to chcelo viac ľudskosti do vyučovania. + 

FORMÁCIA FARNOSTI: Duchovná obnova 3× do roka, duchovné cvičenia 1× ročne [pre farnosť 

– pozn. red.]. Biblické stretká, rôzne poučenia ( = pre snúbencov, krstné,…). Mohli by byť vo 

farnosti misie. Farár by mal viac motivovať veriacich, aby sa angažovali v rôznych verejných 

oblastiach. Sociálny rozmer je v kázňach veľmi zriedkavý. Nedať sa znechutiť a naďalej sa snažiť 

získavať duše pre Boha. 

TURČIANSKY PETER BELÁ-DULICE NECPALY 

1. FORMÁCIA FARNOSTI (porov. vyššie) 

2. ZOHĽADŇOVAŤ RÔZNE ÚROVNE 

FARNÍKOV: Veriaci sú na rôznych stupňoch 

poznania viery, naše skutky, vzájomné 

správanie o tom dosvedčuje, „pijeme mlieko, 

namiesto pokrmu“. + FORMÁCIA 

MALÝCH BÁZOVÝCH 

SPOLOČENSTVIEV: V minulosti boli 

pokusy o vytvorenie spoločenstiev, ale 

chýbala tomu duchovná formácia od kňaza, 

takže všetky zanikli.  

3. VZŤAH K VEREJNEJ SFÉRE: Ako 

prvý p. Farár sa zúčastnil dedinskej oslavy… 

Pozvať starostov obcí a členov obecného 

zastupiteľstva na slávnostné sv. omše titulov 

kostolov – poslať pozvánky. Pozvať zástupcov 

obcí – starostov a starostky – na náš farský 

svätopeterský guláš. 

1. SPOMALIŤ (porov. 

vyššie) + OSOBNE 

(porov. vyššie) + 

VZŤAHY: navštevovať 

rodiny, poznať ich a potom 

vytvoriť malé kroky, aby 

celé rodiny prichádzali do 

spoločenstva. Bližšie 

spoznať ľudí vo farnosti a 

tak zistiť, čo ľudí baví a 

ako im ukázať správnu 

cestu. Nezatvárať sa na 

fare, nebyť len teoretik, ale 

aj prakticky robiť to, čo 

vraví. 

2. PRAKTICKY (porov. 

vyššie) 

3. DETI a MLÁDEŽ 

(porov. vyššie) 

1. SPOMALIŤ (porov. 

vyššie) 

2. PRAKTICKY 

(porov. vyššie) 

3. DETI a MLÁDEŽ 

(porov. vyššie) + 

OSOBNE (porov. 

vyššie) 



Odporúčania bratom a sestrám farníkom všeobecne: 

FARNOSŤ CELKOVO 

1. MODLITBA: Najmä sa treba modliť, modliť sa za našu farnosť, za nášho farára, skrátka 

za všetko a najmä neprestávať veriť Kristovi a snažiť sa plniť Božiu vôľu. Modliť sa 

navzájom za svoje potreby. 

2. SPOLOČENSTVO: mali by stáť jeden pri druhom. Pomáhať si navzájom. Spoločne sa 

zapájať do aktivít farnosti a rásť spoločne vo viere. byť aktívnejší, viac sa zapájať do života 

farnosti. Viac si uvedomovať spoločenstvo a prenášať to medzi nás. Zapájať sa do 

spoločenstiev. Robiť reálne veci. Spoločne sa stretať nielen na duchovných stretkách, ale 

pomáhať si v reálnom živote. Žiť život spoločne, to je spoločenstvo. Spoločne tráviť aspoň 1× 

v mesiaci nedeľu v popoludňajších hodinách. Pri premietaní filmov, guľaši, hrách, či šport. 

aktivitou, výletov. Ale aj modlení sv. ruženca. Ochota pomáhať si, všímať si jeden druhého, 

konkrétne služba lásky a obety. Uvedomovať si, že máme spoločného Nebeského Otca a že 

sme skutoční bratia a sestry a preto sa máme o nich starať rovnako ako o svoju rodinu. 

Všímať si potreby duchovné aj hmotné v iných rodinách. Niekedy skúsiť spoločné hody, aj 

keď je to náročné, lebo farnosť sa skladá z 8 obcí. 

3. KRESŤANIA: Dať Boha na prvé miesto vo svojom živote a viac žiť podľa toho, v čo 

veríme. Nebyť len bufetoví farníci. nebyť sebeckí, pyšní, uzatvorení do svojej ulity. Byť 

otvorený blížnym. Hľadieť na svet Božími očami, počúvať Božími ušami, cítiť Božím 

srdcom. Byť ľuďmi podľa Krista. musíme zanechať starý život, obrátiť sa a rozhodnúť sa pre 

Krista naplno. mali by sa zúčastňovať na sv. omšiach. Každý z nás, farníkov, by mal upustiť 

od svojho egoizmu a sebectva, možno trochu zaprieť sám seba a možno odpustiť, ak má niečo 

proti inému bratovi z farnosti. A prispieť tak k vzájomnej láske a jednote ako bratov a sestier. 

Odstrániť predsudky. Zmeniť svoj postoj, pohľad na vec, ujasniť si priority. Kde je v našom 

živote Boh. mali by sme si navzájom pomáhať a odpúšťať. Každý nech si vstúpi do svedomia 

a odstrániť to, čo sa protiví Pánu Bohu. 

TURČIANSKY PETER BELÁ-DULICE NECPALY 

1. KRESŤANIA (porov. vyššie) + 

SPOLOČENSTVO (porov. 

vyššie) 

2. SPOLOČENSTVO 

MALÝCH BÁZOVÝCH 

(BUNKOVÝCH) 

SPOLOČENSTIEV: Bunkové 

stretká. Stretávať sa pri Božom slove 

a modlitbe. A hlavne každý by mal 

byť svedkom pred svojimi deťmi a 

príbuznými. Naozaj nasledovať 

odporúčania sv. Jána Pavla II., ktorý 

nám už pred mnohými rokmi 

odporúčal sa zapájať do malých 

bunk. spoločenstiev, o čom nás 

vyučuje a s láskou odporúča náš brat 

farár a neignorovať to! 

3. MODLITBA (porov. vyššie) 

1. MODLITBA (porov. vyššie) 

2. CHARITA A POMOC: Venovať sa 

starším ľuďom, dôchodcom, napr. formou 

stretnutí po niektorej sv. omši; napr. v 

utorok, možno premietnuť film s biblickou 

tematikou; spolu čítať a vysvetľovať 

katechizmus. Tiež možno návštevy a pomoc 

trpiacim. A hlavne o tých, ktorí už možno 

ani do kostola nevládzu prísť. Zaujímať sa, 

či niekto nepotrebuje našu pomoc. Brat farár 

ak vie, kde je potrebná pomoc, tak by na to 

mohol upozorniť. 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.). 

3. SPOLOČENSTVO (porov. vyššie) 

1. UČENIE SA, 

RAST: Mali by sme 

si my všetci brať 

príklad zo všetkých 

tých, ktorí už svätosť 

dosiahli. Viac byť 

zapálení ako viac 

spoznať Boha. 

2. KRESŤANIA 
(porov. vyššie) 

3. MODLITBA 
(porov. vyššie) 

 



Odporúčania spoločenstvám a hnutiam vo farnosti: 

FARNOSŤ CELKOVO 

1. SPOLOČNE ŽIŤ A STRETÁVAŤ SA: Hlavne sa pravidelne stretávať a pozývať aj 

nových ľudí. Nájsť si čas na stretnutie mimo omše na modlitbách či pomáhať si radami a 

povzbudeniami. Navzájom si svedčiť, ako Pán koná v ich životoch, povzbudzovať sa, 

pomáhať si, niesť bremená, žehnať si. 

2. MODLITBA ZA FARNOSŤ I ZA VŠETKÝCH: Byť aktívni v modlitbe za svojich 

členov ale aj za tých, ktorí váhajú. Byť vnímaví na potreby členov a premodliť všetky 

udalosti. 

3. APOŠTOLÁT: Pozývať nových členov, rozrastať sa. Otvorene oslovovať nových členov a 

mať o nich záujem. Vedúci spoločenstiev by si mali ešte viac všímať nových a nezaradených 

ľudí vo farnosti, priblížiť sa k nim, vytvárať vzťahy, aby ich neskôr mohli pozvať do svojho 

spoločenstva. 

TURČIANSKY PETER BELÁ-DULICE NECPALY 

1. APOŠTOLÁT (porov. vyššie) 

2. SPOLOČNE ŽIŤ A STRETÁVAŤ SA + 

FORMOVAŤ SA: Aby spoločenstvá prežili, 

mali by mať duchovnú formáciu. Tráviť viac 

času spoločne, keďže sú [ich vedúci] lídrami, 

tak mať pozitívneho ducha a motivovať svojich 

členov do toho, v čom sú dobrí. 

3. MODLITBA ZA FARNOSŤ I ZA 

VŠETKÝCH (porov. vyššie) + AKCIE PRE 

FARNOSŤ: Uskutočňovať nejaké spoločné 

posedenia. Premietanie filmov. Pozývanie na 

spoločné akcie a koncerty, atď. taktiež robiť 

nejaké spoločné akcie. Výlety, šport, 

spoločenské hry, atď. Viac podujatí, napr. na 

MDD výlet do prírody. Organizovať podujatia, 

na ktorých sa ľudia môžu spriateliť a zblížiť. 

modliť sa. Modliť sa za ľudí vo farnosti, byť 

ochotní v službe a prijatí do spoločenstva. Treba 

ich zriadiť a pripravovať pre deti aktivity (púte, 

turistika, spevokol, modlitba sv. ruženca). Práve 

oni by sa mali snažiť spájať ľudí v jednotlivých 

spoločenstvách, vytvárať akcie, vymýšľať 

spoločné stretnutia. Pokúsiť sa vybudovať 

miesto pre malé deti, kde by sa stretávali, deti aj 

rodičia. Myslím, že pred sv. omšou by sa mali 

aspoň ruženčiari a aspoň v nedeľu zúčastniť už 

od začiatku ruženca. Posilňovanie viery aj cez 

aktivity, púte pre starších veriacich. 

1. MODLITBA ZA 

FARNOSŤ I ZA 

VŠETKÝCH (porov. 

vyššie) 

2. SPOLOČNE ŽIŤ A 

STRETÁVAŤ SA 
(porov. vyššie) 

3. V POKORE: 

netváriť sa ako elita 

farnosti. Mať otvorené 

srdcia. Je ľahké byť s 

tými, ktorí nás chvália, 

no odvážnejšie a plné 

lásky je to, keď 

udržujeme vzťahy, 

spoločenstvo,  s tými, 

ktorí s nami nemusia 

súhlasiť. Možno sa viac 

zaujímať o jednotlivých 

ľudí v spoločenstve ako 

o spoločenstvo také. + 

OPORA FARNOSTI: 

Hľadať jednotu a 

prijatie. Okrem svojej 

náplne spolupracovať a 

byť oporou vo farnosti. 

Robiť stretnutia aj 

mimo Turčianskeho 

Petra. 

1. SPOLOČNE 

ŽIŤ A 

STRETÁVAŤ 

SA (porov. vyššie) 

2. V POKORE 

(porov. vyššie) + 

AKCIE PRE 

FARNOSŤ 
(porov. vyššie) 

3. MODLITBA 

ZA FARNOSŤ 

I ZA 

VŠETKÝCH 
(porov. vyššie) 

 

  



Odporúčania rodinám vo farnosti: 

FARNOSŤ CELKOVO 

1. MODLITBA a DUCHOVNÝ ŽIVOT: Aj v rodinách sa spoločne viac venovať modlitbe, 

čítaniu Písma, vzdelávaniu vo viere. Snažiť sa so svojimi deťmi prežívať vieru v 

každodennom živote a žiť podľa Evanjelia. Kultivovať myslenie a konanie. 

2. FORMOVANIE DETÍ K ŽIVOTU S BOHOM: Vštepovať deťom a vychovávať ich, že 

patrí do Cirkvi, farnosti, je to dar ale aj záväzok. Zapájať od ranného veku do služby… ako 

miništranti, pomáhať s rodičmi pri pomoci v chráme… Rodičia učiť svoje deti, aby bolo pre 

nich samozrejmosťou spolu sa modliť, čítať Božie slovo, nehanbiť sa za Ježiša v škole, medzi 

kamarátmi… a patriť do spoločenstva, kde budú spolu kráčať za Pánom. 

3. BYŤ DOMÁCOU CIRKVOU: žiť Trojičnú jednotu v rodine, spoločne sa modliť ako 

rodina, ak nebudú prebudené celé rodiny, potom to nebude fungovať v tej veľkej, Kristovej 

Cirkvi. hlavne aby v rodinách i deti, mladí žili s vierou, láskou, zapájali sa celé rodiny, nielen 

najstarší. každé dielo konať s nezištnou láskou v kresťanskom duchu. Rodina je vlastne sama 

v sebe bunka, alebo malé farské spoločenstvo. mala by nažívať vo vzájomnej úcte a láske. 

Vydávať dobré svedectvo pred inými rodinami, ale neuzatvárať sa, ale byť otvorená na pomoc 

iným rodinám. 

TURČIANSKY PETER BELÁ-DULICE NECPALY 

1. MODLITBA a DUCHOVNÝ 

ŽIVOT (porov. vyššie) 

2. BYŤ DOMÁCOU CIRKVOU 

(porov. vyššie) + 

SPOLOČENSTVO A 

JEDNOTA S OSTATNÝMI 

RODINAMI: Byť viac priateľskí, 

nerozdeľovať rodiny na VIP a OS. 

Viesť dialóg. Hľadať spoločné 

záujmy medzi členmi, inými 

rodinami. Viacej sa zúčastňovať 

na stretnutiach v kostole a mimo 

kostola. Viac sa modliť navzájom 

za seba, mať čas jeden pre 

druhého. Intenzívnejšie sa modliť 

navzájom za seba a mať čas jeden 

pre druhého. Stretávať sa, 

pomáhať si, povzbudzovať, 

potešovať. Spoločne sa stretávať a 

robiť nejaké výlety, alebo hry s 

deťmi. Začať sa zaujímať o 

druhých a začať sa stretávať pri 

modlitbách, čítaní sv. Písma a 

navzájom sa povzbudzovať. 

3. FORMOVANIE DETÍ K 

ŽIVOTU S BOHOM 

1. FORMOVANIE DETÍ K 

ŽIVOTU S BOHOM (porov. vyššie) 

2. MODLITBA a DUCHOVNÝ 

ŽIVOT (porov. vyššie) 

3. AKTIVITY VO FARNOSTI: 
Zúčastniť sa vždy v čo najvyššom počte. 

A vodiť hlavne deti do kostola. Aj na 

rôzne akcie. Zapájať sa do aktivít vo 

farnosti, chodiť do kostola (aspoň v 

nedeľu), modliť sa za seba, za druhých i 

za našu farnosť, viesť deti v rodine, aby 

boli deti veriace, učiť ich pravidelne sa 

modliť, chodiť na spoveď a pod. 

stretnutia, stretnutia, spoločné aktivity s 

deťmi. Zapájať sa do spoločných akcií a 

podporovať v tom aj svoje deti a byť im 

príkladom. napr. na Deň detí – 

zorganizovať v záhrade súťaže, hry pre 

deti – možno aj výlet do lesa a pod. Viac 

dokazovať, že k tej farnosti patria. + 

FORMOVAŤ DETI 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. 

1. BYŤ 

DOMÁCOU 

CIRKVOU 
(porov. vyššie) 

2. MODLITBA 

a DUCHOVNÝ 

ŽIVOT (porov. 

vyššie) 

3. AKTIVITY 

VO FARNOSTI 
(porov. vyššie) 

 


