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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 11. marca 2017. 

1. Sľub nových členov: s. Anna Daneková. 

2. Letný tábor pre deti – bude na chate Assisi v Štiavnických Baniach od 2. do 8. 7. 2017, 
cena je 82€ na osobu, v prípade detí z našej farnosti sa rada zhodla, že prispeje deťom tak, aby 
výsledný poplatok za tábor bol 65€.  

3. Detské ihrisko pri fare – Štát dotuje podobné veci pre obce. Možnosť ale je aj pre fyzické 
osoby a neziskové organizácie, tak sr. Iveta Kolenčíková zisťuje, či môže o niečo podobné žiadať 
aj cirkev. Okrem toho, štátny program je na multifunkčné ihriská a o to nám ani nejde. Existuje 
firma, ktorá ponúka preliezky v cenách v rádoch stoviek eur, takže to by mohlo ísť aj bez nejakých 
dotačných programov. Rada je celkovo myšlienke naklonená.  

4. Pokrstový katechumenát detí – info o tom, ako pokračuje. V podstate nepokračuje, z 
farnosti sa už nezúčastňuje nikto, dve deti dochádzajú z Banskej Štiavnice. Na druhej strane ani 
farnosť neponúka nejaký iný program (okrem tohto) a spoločenstvá pre deti, kam by sa mohli 
reálne zapojiť. Súčasne ale ani deti a ich rodičia nevnímajú prvé sväté prijímanie ako začiatok 
niečoho, skôr ako koniec niečoho. Ak bude fungovať ihrisko, môžeme pomaly pomýšľať na to, že 
pozveme rodiny aj s deťmi a začneme s nimi niečo robiť...  

5. Preskliť kaplnku? Umožnilo by nám to podľa smerníc Cirkvi robiť v nedele zvlášť kázeň 
pre menšie deti a prípadne pre najmenšie robiť program aj na samej fare. A v zime by sa tam 
slúžili cez týždeň sväté omše a bolo by tam teplo. Zistiť, čo by to stálo a posunúť to na FER.  

6. Pratie rúch. Alena Mundierová sa mala poinformovať v Bystričke – ako sme dopadli? 
Zatiaľ to nie je aktuálne. Na pranie plachiet sa nenahlásil nikto, ale je to v Bystričke dobrovoľne 
zabezpečené. Vďaka.  

7. Zvonček a prinášanie obetných darov –  aké sú skúsenosti, ohlasy, čo prípadne upraviť? 
Zatiaľ sa zdá, že to funguje vcelku dobre. Bolo by dobré, keby sa aj v sobotu dal dozadu košík na 
zvonček. Aj keby sa dary neprinášali, ale košík nech tam je.  

8. Večera na spoločnú spoveď – Sobota 8. 4., očakáva sa asi 12 kňazov. Skúsime kúpiť dva 
chafingy a jeden kotlík na polievku a nechať, nech si farári sami naberú a tak... Bolo by to asi 
najlepšie. Menu sa dohodne s Valikou. Zodpovedná osoba: Anna Daneková.  

9. Rúcha pre deti na prvé sväté prijímanie – ako? Skúsime nájsť fotky plášťov model Veľké 
Zálužie a uvidíme. Takisto pozrieme model z Martina a porovnáme.  

10. Akékoľvek ďalšie podnety a pripomienky – Generálne upratovanie fary bude predbežne 
vo štvrtok 6. 4, poobede, prípadne aj v piatok.  

11. Pašie – pripomenúť potom, aby farár vyhlásil nácviky a uvidíme, či a kto bude a tak... 


