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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 12. mája 2018. 

1. Svätopeterský guláš – Nedeľa 24. 6. 2018 o 14:00. „Poobede sa zídeme o 13:45 vo farskom kostole 
na krátkej popoludňajšej pobožnosti ku cti najsvätejšieho Kristovho Tela, sv. Petra a sv. Ladislava. Po nej 
potom všetkých srdečne pozývame na Svätopeterský guláš v záhrade farského centra v Turčianskom Petre.“ 
Pozveme aj bratov a sestry ECAV – pozvať ich dostatočne vopred a od bratov farárov skúsiť získať spätnú 
väzbu, že zhruba koľko ich asi príde. Treba urobiť pozvánku a plagátik. Kotliny nové netreba. Sedenia by 
mohlo byť dosť, ale môžeme, ak bude treba, požičať z Kláštora pod Znievom. Varenie: Jozef Bakarič bude 
po operácii, skúsime osloviť Mariána Sochuľáka a Jozefa Kopkáša. Koláčiky vyhlásime. Potom bežné 
nákupy: vody, pivá, riad,... Pozvať môžeme aj vikára. 

2. Turičná vigília: Lektori 5ks. Program na adoráciu – zabezpečí Tonka Smičková a spol. o 22:00 a 
23:00, pred 24:00 sa môžeme pomodliť matutínum... 

3. Oblečenie na 1. sv. prijímanie – Oplatí sa nakúpiť nejakých 16ks... vrátane dvoch menších veľkostí. 
Zdroj: www.rovnosaty.sk 

4. Letný tábor – Detí bude asi 20ks. Počas tábora aspoň dve omše a návštevy farára by boli dobré. 
Miesto je už zajednané, Škutovky. Prvoprijímajúcim deťom treba prihlášku strčiť zajtra do ruky. 

5. Priebežné hodnotenie aktívít: 

a. katechézky – zatiaľ pokračovať. Raz za čas urobiť spoločnú omšu pre všetky tri kostolné 
spoločenstvá, napríklad niekedy v nedeľu.  

b. rodinné stretká – v rodinách to moc nefunguje, sporadicky. Stretá v kostole, rekolekcie, sú 
spravidla o tom, že sú na nich ľudia, ktorí v kostole aj inokedy sú, jedine v Necpaloch sa 
naposledy objavili ľudia, ktorí tam prišli kvôli rekolekcii (jedna sestra doniesla rovno aj 
kávovar, boli aj koláčiky...). 

c. modlitby matiek – v Belej sa im zatiaľ darí, naposledy bolo šesť matiek... Super. V Petre sa 
tiež darí, pomaly sme na hranici rozdelenia na dve menšie spoločenstvá.  

6. Rozoberanie Gaudete et exultate – budeme to robiť v kostoloch v stredu, štvrtok a piatok na omši a 
po omši potom môže byť diskusia a tak. Ako kedysi na biblických stretkách.  

7. Príprava na birmovku: mala by byť v roku 2020, k tomu minimálne ročná príprava. Model „tria“. 
Máme potenciálnych animátorov? Najvyšší čas začať robiť nejakú tú inventúru, že vlastne ako na tom sme. 
Harmonogram – asi od októbra 2018 do niekedy januára 2020, s prestávkami cez prázdniny a tak. V 
septembri rozbehnúť nahlasovanie cez oznam v kostole, od 14. rokov vyššie v zmysle inštrukcie diecézneho 
biskupa. November a december by boli prvé ostré stretká. Účastníkom zabezpečíme Youcat + Youcat 
príprava na birmovanie. Od začiatku zaangažovať birmovných rodičov. 

8. Opatrovanie detí cez omšu na fare + program pre ne – Prvá kľúčová vec je, či niekto je vôbec 
ochotný to animovať. Toto mala zistiť Monika Smičková. Matky, ktoré by sa zapojili, mala zistiť Ivetka 
Kolenčíková. Ako na tom sme? Skúsime vyhlásiť konkurz na animátorov cez farské oznamy, uvidíme, čo to 
urobí... . Možno by sa toho mohli ujať mamičky? Cieľovou skupinou by boli deti v škôlkárskom veku až 
po zhruba druhú triedu ZŠ. Mamičky skúsi vysondovať Ivetka Kolenčíková. 

9. Púte – Do Banskej Štiavnice. Napríklad 22. septembra (sobota). Treba upraviť termín kurzu 1sp.   

10. Duchovná obnova – Keby sa podarilo niekedy pred birmovkou... Vysondujeme ponuku a skúsime 
niekoho zabezpečiť.  

11. Premiestnenie sochy Panny Márie dopredu do kúta vedľa veže kostola. Nadhodiť do fóra.  


