Pokus o výber
V tomto výbere neopakujem veci z predchádzajúceho kola. Skôr som skúsil vypichnúť
konštruktívne a hlavne konkrétne nápady a podnety.

3. Communio
Farár Spoločenstvá

 FORMOVAŤ: V minulosti boli pokusy o vytvorenie spoločenstiev, ale chýbala
tomu duchovná formácia od kňaza, takže všetky zanikli.
 VÍZIA: Myslím, že každé spoločenstvo by si malo stanoviť nejakú víziu na určité
obdobie. Aby všetci členovia kráčali jednotnou cestou k spoločnému cieľu.
 SPOLUPATRIČNOSŤ: 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.
 MODLITBA: Byť aktívni v modlitbe za svojich členov ale aj za tých, ktorí váhajú.
Byť vnímaví na potreby členov a premodliť všetky udalosti.
 FORMÁCIA: Aby spoločenstvá prežili, mali by mať duchovnú formáciu.

Rodiny

 ZÁVÄZOK V CIRKVI: 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…

Farnosť

 BUNKOVÁ ŠTRUKTÚRA: 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!
 OSOBNÝ PRÍSTUP K VECI: Každý by si mal v sebe zodpovedať otázku, či byť
súčasťou spoločenstva je to, čo naozaj chce.
 SPOLUPATRIČNOSŤ: Spoločne tráviť aspoň 1× v mesiaci nedeľu v
popoludňajších hodinách. Pri premiet. 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.
 SLUŽBA: Cez letné prázdniny ponúknuť pre rodiny denný tábor. za poplatok
organizovať pre deti na fare tábor v podobe hier, výletov, súťaží, s ponukou stravy a
tým pomôcť rodinám zamestnať deti, keď rodičia chodia do práce.
 CHORÍ A OSAMELÍ: A hlavne o tých, ktorí už možno ani do kostola nevládzu
prísť. Zaujímať sa, či niekto nepotrebuje našu pomoc.
 ZJEDNOCUJÚCA LITURGIA: Farníci ako takí by sa mali s rodinami
zúčastňovať na sv. omšiach.
 CIRKEVNÉ ZMÝŠĽANIE: Dodržiavať predpisy a smernice. Keďže som kresťan
katolík, tak by som sa mal aj tak správať a nie sa robiť dôležitým.

