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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 16. apríla 2016. 

1. Sľub člena FPR zložila sr. Alena Mundierová. 

2. Letný tábor pre deti z farnosti. Brat Milan Smiček predniesol následný návrh: Škutovky. 4 
dni (od nedele 14. 8. poobedia do piatku 19. 8, ráno, odchod po raňajkách). Cena 65€, návrh na 
dotáciu 15€ pre deti z farnosti. Vedúci: Radka, Patrik, Maťo Žalman, Ivka Bakaričová a ešte 
Monika Smičková ako zdravotníčka. Pravidelne to vyhlasovať. A pripraviť prihlášky. 
Dôležité je, aby to ale pokračovalo aj po tábore a aby to táborom neskončilo. Vypracovať nejaký 
spôsob, ako to docieliť, zvážiť skauting a podobné skúseností.  
Z: brat Milan Smiček 

3. Číselník do farského kostola. Jednoduchý číselník, alebo svetelná tabuľa aj na texty piesní? 
Jeden model ponúka firma Albína Iváka, treba zistiť cenu... Overiť, či sú súčasťou aj nahrané texty 
piesní.  
Z: Miloš Pikala 

4. Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Kedysi bývali oltáriky, teraz sa už 
nerobia, lebo to nejako zaniklo, keď sa stavala fara a areál. Jednotlivé oltáriky robili vždy 
jednotlivé obce: Peter, Trebostovo s Trnovom, Košťany a mládež. Štyri kľakátka sú v kostole. 
Stolíky – treba kúpiť v METRE, nejaké vetruodolné...  Možno pozháňať nejaké vhodné stojany na 
vhodné obrazy... potlačiť ich podľa Evanjelia, čo sa tam číta...  
Z: Kúpenie stolíkov Miloš Pikala, Zodpovední za oltáriky: Vyhlásiť to a nech sa prihlásia ochotní 
dobrovoľnícki koordinátori za jednotlivé obce. A nielen starší, ale aj mladšie rodiny.  

5. Slávnosť prvého svätého prijímania. Plánuje sa na 8. mája. Perspektívne sa pripravuje 6 
detí. Šaty na Prvé sväté prijímanie – čo s nimi – zistí čo s nimi je a či sú Milan Smiček. Ak nie, 
môžeme pošiť model „Kolpachy“ – šitie sprostredkuje Ivetka Kolenčíková. Brat farár dodá nejaké 
fotky z prijímania v Záluží. A pred slávnosťou kostol upratujú a zdobia rodičia. V dostatočnom 
predstihu zvolať stretko rodičov.  
Z: za informácie Milan Smiček 

6. Slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Slávnostná vigília o 20:00, potom celonočná adorácia 
(urobiť dostatočne dopredu rozpis na adorácie) a potom o 7:30 omšu v Petre a ostatné omše, na 
filiálkach, trochu posunúť... V ten jeden deň, na Ducha. Ikony – treba podlepiť a vyrezať. 
Najlepšie u Jozefa Kopkáša. O polnoci sa môže pomodliť matutínum a ráno pred sv. omšou vari o 
7:00 laudy. Plus mládež urobí nejaký program...  

7. Upratovacie skupiny. Urobiť zoznam skupín s reálne aktívnymi členmi. Potom vytvoriť 
tabuľky na zapísanie sa. Povzbudiť inteligentne v oznamoch, kázňach,... Aktuálny zoznam je na 
tabuli, z neho treba vychádzať. Na jednu skupinu je optimum vari štyria ľudia. A ponechať čísla 
skupín, sme na ne zvyknutí – a potom radšej vytvoriť nové skupiny s úplne novými číslami. 
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Nakoniec urobiť vždy harmonogram upratovania na rok dopredu, aby si to ľudia mohli vopred 
zadeliť... Sestra Alena Sochuľákova potom urobí nejaký základný zoznam úkonov, ktoré je dobré 
raz týždenne v kostole pri upratovaní urobiť.  

8. Spotrebný materiál na umývanie kostola. Keď niečo bude treba, sestra Alena 
Sochuľákova dá vedieť.   

9. Kvety. Priebežne pripomenúť, že vzadu je aj pokladnička na kvety a tak.  

10. Časom znova vrátiť do liturgie prinášanie obetných darov, tzv. „zvonček“.  

11. Predbežné naplánovanie analýzy farnosti... brat farár pripraví podklady...  

Budúce stretnutie FPR bude podľa potreby. 


