PROJEKT
Duchovné cvičenia pre spoločenstvo
1. popis aktuálnej situácie
Spoločenstvo Školy viery a kresťanského ţivota, farnosť Ţilina mesto
vzniklo vo farnosti Ţilina mesto pred tromi rokmi, keď sa otvoril 1. ročník Školy viery
a kresťanského ţivota (zodpovednosť za spoločenstvo má p. farár)
v súčasnosti má 30 členov z rôznych farností zo Ţiliny a okolia, členmi sú manţelské
páry, vydaté a slobodné ţeny, ţenatí muţi, vdovci, vdovy, všetci vo veku 30-75 rokov
pôvodným zameraním bolo len vzdelávanie sa vo viere a v kresťanskom ţivote,
neskôr to bolo prehĺbenie viery, vzájomné zdieľanie a učenie sa ţivotu v spoločenstve
stretnutia sú raz za mesiac v Pastoračnom centre N3 v Ţiline
pozitíva - prehĺbenie viery tých, čo doteraz nezakúsili ţivot v spoločenstve
- osobné vzdelávanie vo viere tých, ktorí nemali na škole náboţenstvo
- moţnosť osobného svedectva vo svojich rodinách a pracoviskách,
schopnosť argumentácie
negatíva - organizačne nie je moţné stretnúť sa častejšie (sú otvorené ďalšie dva
ročníky)
- organizačne nie je moţná viac ako 30 minútová skúsenosť zdieľania
v menších skupinkách
- organizačne nie je moţné mať hlbšiu duchovnú skúsenosť, nakoľko
stretnutia sú zamerané viac na vzdelávanie
2. sformovanie vízie
cieľom projektu je sprostredkovať pomocou vhodných nástrojov
- duchovného prehĺbenie a duchovnú skúsenosť členov spoločenstva
- zaţitie ideálneho prostredia pre otvorenosť a zdieľanie sa v malej skupinke
termín máj – jún 2014, boli by tri termíny DC pre tri skupiny ľudí
3. pomenovanie nástrojov
trojdňové duchovné cvičenia (piatok–nedeľa)
rozdelenie celého spoločenstva na tri skupiny – max. 10 ľudí (rozdelili by sa sami
alebo lósom)

vhodné prostredie v prírode, v súkromnej ubytovni situovanej samostatne (bolo by
zabezpečené ticho pre tých, ktorí to potrebujú, tieţ by bola zabezpečená celodenná
strava)
priestor v ubytovni pre zariadenie kaplnky
miestnosť pre stálu sluţbu duchovného rozhovoru, prípadne sv. spovede
miestnosť pre katechézy a malé skupinky
vhodný program pre rôzne vekové a záujmové skupiny
4. časový harmonogram
organizačný tím tvorí p. farár a 4 ľudia, ktorí vedú a pomáhajú organizovať Školu
viery a kresťanského ţivota
1. stretnutie organizačného tímu: október 2013:
predstavenie vízie – tém, zamerania, rozdelenie prípravy katechéz, čas do ďalšieho
stretnutia na premyslenie ďalších moţných činností
2. stretnutie organizačného tímu: február 2014:
zdieľanie o katechézach a ďalších moţných činnostiach, ich skonkretizovanie
a rozdelenie úloh; zabezpečenie termínu a miesta ubytovania
3. stretnutie organizačného tímu: apríl 2014:
zdieľanie o katechézach, ďalších zrealizovaných úlohách, príp. ďalších moţných
činnostiach a rozdelenie záverečných úloh
realizácia DC v troch termínoch máj – jún 2014 (piatok – nedeľa)
5. rozpočet
doprava, strava, ubytovanie a iné náklady účastníkov DC:

50€ na osobu

v réţii farského úradu: poskytnutie miestnosti pri príprave DC (3x 2h)
papier, kopírovanie, zhotovenie obrázkov, záloţiek
malé občerstvenie - čaj
v réţii organizátorov: čas na prípravu katechéz (4x 6h)
čas na prípravu materiálov a dohodnutých činností (4x 16h)
6. rozdelenie zodpovednosti
štyria pomocníci p. farára: kaţdý pripraví 1 katechézu, príprava materiálov
a dohodnutých činností
p. farár: stretnutia tímu, duchovné zabezpečenie DC (úloha kňaza)
v Ţiline, 2. apríl 2013

spracovala: Mgr. Monika Ďuratná

