Pokus o výber
1. Na ceste k svätosti
Farár

 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.
 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
 DETI a MLÁDEŽ: Viac sa venovať hlavne deťom a mládeži.
 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.
 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.
 MODLITBA a spol: možno skúsiť začať s adoráciami (krátke po sv. omši raz za mesiac). A
vysluhovať sviatosť pomazania chorých.

Spoločenstvá

 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.
 ZVIDITEĽŇOVAŤ SA A SVEDECTVO: Mali by sa viacej zviditeľňovať. Ukázať ľuďom
okolo seba, ako sa navzájom milujú, aby to bolo pre ich okolie lákavé, byť v takom spoločenstve a
prežívať rovnaké priateľstvo a lásku.
 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.
 V POKORE: netváriť sa ako elita farnosti.
 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.
 OPORA FARNOSTI: Hľadať jednotu a prijatie. Okrem svojej náplne spolupracovať a byť
oporou vo farnosti.
 SPOLUPRÁCA S FARÁROM: Raz za čas sa všetci vedúci spoločenstiev spolu so svojim
farárom stretnúť, poriešiť prípadné problémy a ďalšie smerovanie spoločenstiev. pomáhať pánu
farárovi a spolupracovať s ním.
 Myslím, že pred sv. omšou by sa mali aspoň ruženčiari a aspoň v nedeľu zúčastniť už od začiatku
ruženca.
 Robiť stretnutia aj mimo Turčianskeho Petra.

Rodiny

 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.
 VZŤAHY S RODINAMI: Byť viac priateľskí, nerozdeľovať rodiny na VIP a OS. viesť dialóg.
Kultivovať myslenie a konanie.
 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.
 HĽADAŤ JEDNOTU: Hľadať spoločné záujmy medzi členmi, inými rodinami. Viacej sa
zúčastňovať na stretnutiach v kostole a mimo kostola.
 TVORIŤ SPOLOČENSTVO: 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.

Farnosť

 KRESŤANIA: 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.
 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.
 PASTORAČNÁ ZODPOVEDNOSŤ: snažiť sa, aby bola farnosť znovu živá. Viac sa venovať
mládeži. Byť viac obetaví pri vykonávaní potrebných prác, väčší záujem o ľudí vo farnosti. Vytvárať
aktivity najprv priamo v kostole (v jeho okolí). Podporovať správne aktivity. Viac pomáhať a
diskutovať o lepšení života vo farnosti. Tiež možno návštevy a pomoc trpiacim.
 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.
 SVEDECTVO: Taktiež aby boli príkladom pre iných ľudí vo svojom okolí, lebo hoci aj takto
môžu mnohých priviesť k Bohu. Vyznávať svoju vieru a podľa nej žiť.
 UČENIE SA: Mali by sme si my všetci brať príklad zo všetkých tých, ktorí už svätosť dosiahli.
Viac byť zapálení ako viac spoznať Boha.

