Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Turčiansky Peter
Turčiansky Peter 150, 038 41, pošta Košťany nad Turcom

Zápisnica
zo zasadnutia FARSKEJ PASTORAČNEJ RADY farnosti z dňa 12. marca 2016.
1. Sľub člena FPR zložili všetci členovia, okrem sr. Aleny Mundierovej, ktorá sa ospravedlnila a
na zasadnutí prítomná nebola.
2. Načrtnutie zámeru urobiť analýzu farnosti a zadefinovať stratégiu, víziu a smerovanie farnosti.
Začne sa na tom pracovať po Veľkej noci.
3. Brat farár bol požiadaný pripraviť pre členov Rady CD-ROM so základnými dokumentmi
Cirkvi pre prácu v Rade a pod.
Z: Miloš Pikala, najneskôr do budúcej nedele
4. Večera na spovedanie: uvaríme tu, na fare. Pri Mestskom úrade je FIX a pri ňom dobré
mäsiarstvo, dá sa tam nakúpiť – nákupy urobí brat farár. Upratať prídu v stredu a potom ešte v
piatok. Bude treba nakúpiť prestierania plastové 20ks... Skontrolovať misy a podnosy... Kúpiť
kávy 3v1, Nesku,... a potom dať zásobník na teplú vodu, nech si zalievajú kto a čo chce. Nakúpiť
potom aj nejaké vody a nealko pivečká a to sa dáva na konferenčný stolík a tam si každý berie,
koľko znesie.
Z: Iveta Kolenčíková
5. KVETNÁ NEDEĽA: Urobíme procesiu od schodov ku bráne kostola. Spevokol nacvičí spev na
procesiu. Bude treba pripraviť stolík... a ratolesti asi zoženie sr. kostolníčka.
Do oznamov treba vyhlásiť dve upratovacie skupiny naraz, bude veľa upratovania.
Z: Spev – Monika Smičková
4. ZELENÝ ŠTVRTOK – omša je len v Petre. Kedysi sa objednával autobus, ale pre nezáujem sa
to už nerobí. Treba pripraviť pre oleje výklenok pri krstiteľnici, tácku a tri nádobky a potom ich
privítať. Kvety sa nedávajú. Prenosný bohostánok sa dáva na bočný oltár nad Božím Hrobom. Po
omši zhruba hodinku je adorácia.
5. VEĽKÝ PIATOK – o 15:00 na jednej z filiálok, potom o 17:00 vo farskom kostole. Výzdoba
Božieho hrobu – zohnať kvetinárku a dať jej číslo na Alenu Sochuľákovu, ktorá ju bude
koordinovať. Úcta krížu – miništranti osobne a potom zvyšok kostola hromadne. Po skončení
potom zhruba hodinka adorácia.
6. BIELA SOBOTA: Adorácia od 9:00 do 17:00, potom koniec, vyzdobí sa kostol a o 20:00 bude
vigília. Procesia – obchádza sa počas nej kostol a požehnáva sa na všetky štyri svetové strany. Ak
bolo počasie zlé, tak sa žehná len od brány kostola. Do procesie sa aj ľudia zapojili, ako kto
chcel... Počet čítaní: tento rok 5 a potom o rok sedem... . Treba kúpiť nové prenosné ohnisko.

Tel.: +421 903 173 383; e-mail: turciansky.peter@fara.sk; IČO: 31939091; DIČ: 2021433502; Bankové Spojenie: 6614550004/1111

Z: brat farár (za ohnisko); Monika Smičková (lektori);
7. VEĽKONOČNÝ PONDELOK: omše ako v nedeľu. Prípadne filiálky môžu byť spolu v jednom
kostole.
8. Upratovacie skupiny začneme tiež riešiť až po Veľkej noci. Dovtedy budeme ako členovia FPR
uvažovať nad nejakým vhodným spôsobom, ako tento problém vyriešiť.
9. Dať do kostola krabičku na kvety a zdobenie a nechať ju tam po celý rok. Do predsiene
presunúť stolík zo sakristie, aby bolo viac priestoru na materiály, pokladničky, pracovné zošity a
tak.
Z: Monika Smičková za stolík
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