Škola novej evanjelizácie sv. Filipa
pri reholi misionárov Matky Božej Lasaletskej
Vo farnosti Považská Bystrica, časť Rozkvet, pôsobia dve uzavreté komunity.
Momentálne sa tvorí tretia, ktorá je otvorená pre ďalší vstup kresťanov, ktorí túžia
po spoločenstve a po prehĺbení viery. V staršej komunite pôsobím aj ja 13 rokov. Pred touto
komunitou som pôsobila v spoločenstve Božích detí. Spoločenstvo Božích detí sa rozpadlo a
kto túžil ďalej po spoločenstve, prešiel do komunity.
Staršia komunita má 20 členov a od roku 2001 pracuje na Rozkvete. Mladšia komunita
má 34 členov. Náklady si hradíme sami. Sú to prostriedky z evanjelizačných sv. omší a zo
stretnutí spoločných modlitbách komunít. Každý z nás prispieva toľko, koľko môže.
Pozitíva komunity vidím v tom, ako zvládať teóriu a prax viery. Prioritou sú naše
vzťahy medzi "sestrami a bratmi". Tam nás Boh učí ako sa navzájom milovať, ako milovať
nepriateľa, ako odpúšťať a vidieť v každom človeku Ježiša. Naše poslanie v komunite je
zvestovať radostnú zvesť - evanjelium. Ježiš je ohlasovaný Mesiáš, Boží syn a skrze
svoju smrť a zmŕtvychvstanie Spasiteľ sveta. Prišiel na svet, aby každý kto v neho verí,
nezomrel, ale mal život večný.
Snažíme sa žiť v božej prítomnosti a posväcujúcej milosti. Pravidelná spoveď, denná
sv. omša a služba. Teda prijímať a učiť sa Ježišovej láske, bez ktorej by sa naše poslanie
nedalo realizovať. Kresťanstvo je náš životný štýl.
Vo Sv. písme 1 Jn 4 Prameň lásky, nám ukazuje ako sa snažiť tu lásku žiť. Ak chceme
Ježišovu lásku žiť, musíme mať s ním aj vzťah. To je modlitba, bez ktorej nič nezmôžeme
a prítomnosť

Ducha

Svätého.

V jeho

duchu

sa

modlíme,

prosíme,

ďakujeme...

V našej komunite to je osobná modlitba, čítanie Sv. písma, modlitba breviára a tiež ruženec.
Modlitba je prostriedok, bez ktorého nič dobre nemôžeme urobiť. V modlitbe sa tiež pýtame
na Božiu vôľu, ktorá je prvoradá, čo vlastne Boh od nás očakáva v ten deň a v každý iný deň.
Keď začíname nejakú akciu alebo inú službu stále s modlitbou, snažíme sa to premodliť.
Tak to robíme pri každom kurze, ktorý sa vo farnosti koná. Či sa jedná o snúbenecký kurz,
kurz Filip, kurz Emauz, kurz Alfa a iné.
Naša komunita tiež musela prejsť rôznymi etapami formácie. Začali sme kurzom Filip,
v ktorom je prvé stretnutie s Kristom, svojim Pánom. Nasledoval kurz Emauz – Sv. písmo,
charizmatická modlitba, kurz Ján, Mojžiš, Pavol atď. I naďalej sa naša komunita formuje.

Stretávame sa raz týždenne komunita s pastierom. Každý druhý týždeň sa menšia
skupina 6-7 ľudí – „domček“, stretáva s animátorom. Raz komunita, raz „domček“.
Na komunite preberáme biblický slovník, chvály. Na „domčekoch“ pripravujeme raz slovo
z biblického slovníka, raz Sväté písmo.
Raz mesačne máme evanjelizačnú sv. omšu, raz eucharistiu pre nás komunitu.
Ďalej pripravujeme kurzy: Filip, Emauz, Charizmatickú modlitbu, kajúcu pobožnosť.
Vo farnosti sa podieľame na príprave rôznych akcií, ako sú hodové slávnosti, sviatosť
birmovania, svadby a cirkevné sviatky.
„Bratia a sestry“ sú zastúpení vo farskej pastoračnej rade, na príprave birmovancov,
vo farskom speváckom zbore, ružencovom bratstve. Všetky komunity spoločne organizujeme
výlety cez víkend alebo na niekoľko dní. Tak sa prostredníctvom takýchto spoločných akcií
spoznávajú aj naše rodiny. Farské plesy tiež slúžia na zblíženie nie len našej komunity,
ale máme možnosť osloviť aj ľudí, ktorí ešte nepatria do komunity, a tak im zvestovať
radostnú zvesť.

