Biblické stretnutia
Pochválen buď Ježiš Kristus.
Spoločenstvo slobodných nezadaných ľudí založilo pred cca 3,5 roka stretká pod názvom
Biblické stretnutia. Stretká sa konajú každý utorok na fare Rozkvet v Považskej
Bystrici.Základanou náplňou spoločenstva bolo rozjímanie nad svätým písmom, ktoré bude
čítané nasledujúcu nedeľu. Postupom času sa k tejto bohumilej činnosti pridružila aj príprava
katechumenov ku svätému krstu, svätému príjmaniu a birmovke pod vedením pátra
Wieslawa.Zakladajúci počet ľudí bol približne 10.V súčasnej dobe navštevujú čítania traja
stály účastníci + kňaz a 8 katechumenov. Možno sa to zdá málo, no stretnutia sa zatiaľ konajú
na byte /fare/.Hlavným poslaním je čerpanie a zdieľanie poznatkov zo svätého písma. Každý
zo zúčastnených má možnosť prezentovať, čo ho na čítanom božom slove oslovilo. Ďalšie
poslanie je príprava katechumenov.Stretká sa začínajú motlidbou,pokračujú čítaním
katechizmu, ktorý otec Wieslaw vysvetľuje a objasňuje nejasnosti. Pozitívom uvedenej
činnosti je v obohacovaní seba aj svojho okolia o nové pohľady na božie slovo. Učenie sa
komunikovať o božom slove. Spoznávanie nových ľudí. Príprava mladých ľudí na sviatosť
krstu,príjmania a birmovky. Negatívom je, že fara je malá/ je to proste panelákový byt./Z
uvedeného vyplýva potreba budovať a dokončiť farské budovy. Jedným z cieľom je
prizývanie lektorov na stretnutia. Je tu pre nich možnosť v spoločenstve pouvažovať nad
božím slovom, ktoré budú čítať nasledujúcu nedeľu.Do 6 mesiacov by sme chceli lektorov
zainteresovať do biblických stretnutí. Prečítanie biblie v časovom horizonte 365 dní, podľa
navrhnutého harmonogramu zo stránky www.saletinirozkvet.sk. Zakúpenie a používanie
vlastných biblii Nástroje pre propagáciu by boli oznamy po nedeľnej svätej omši , ďalej
využívanie internetovej stránky www.saletinirozkvet.sk ,propagovanie spoločenstva medzi
priateľmi , využívanie výveskovej skrinky pred kostolom.Náklady nie sú vysoké /priestor
fary, energie, čaj, zakúpenie vlastných biblii/
Zodpovednosť za jednotlivé úlohy :
Priestor fary –páter Wieslaw
Nové vlastné biblie –každý člen biblických stretnutí
Propagovanie a pozývanie lektorov na stretnutia – O.Ambruš
Domáce čítanie biblie- členovia biblických stretnutí
Architektonická pomoc pri budovaní farských budov- ing.arch.L.Zábovská
Pomoc pri budovaní farských budov - členovia biblických stretnutí/podľa svojich možností/
Vyhodnotenie projektu – O.Ambruš
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Myslím že čítanie a rozjímanie nad božím slovom sa má stať pre všetkých ľudí úžasnou
inšpiráciou pre vlastný život.. Preto našou povinnosťou je sväté písmo ,ktoré nám, okrem
iného, doniesli a preložili vierozvestci svätý Cyril a Metod zužitkovať pre slávu Boha a pre
nájdenie správnej cesty k Bohu a vtom nám pán Boh pomáhaj.
Ďakujem za pozornosť.

