Náčrt projektu obnovy rodín vo farnosti Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever.
Vo farnosti pôsobia rôzne malé spoločenstvá, v ktorých sú už roky stále tí istí ľudia.
Spoločenstvo mladých, v ktorom som kedysi pôsobila, sa prirodzene rozpadlo. Vznikli nové
rodiny, ktoré v súčasnosti sú už za tým obdobím, kedy museli všetku energiu a pozornosť
venovať svojim malým deťom. Majú duchovný hlad a túžia, aby ich niekto viedol.
Metodológia projektu.
Popis aktuálnej situácie. Nie je mi známe, že by vo farnosti existovalo rodinné spoločenstvo
a preto prichádzam s ponukou začleniť našu farnosť do aktivít spojených s Medzinárodným
dňom rodiny a zaangažovať manželské páry, ktoré absolvovali rôzne duchovné aktivity, ktoré
po celom Slovensku ponúkajú rôzne občianske združenia, komunity a hnutia.
Sformulovanie vízie : V roku 1993 bol v OSN 15. máj vyhlásený za „Medzinárodný deň
rodiny“. Každým rokom narastá počet miest, kde sa konajú podujatia prorodinných
organizácií na podporu rodiny. Family day. V budúcom roku (2014) navrhujem zapojiť aj
našu farnosť do tohto projektu.
Miesto stretnutia: Farské Pastoračné centrum Sv. Cyrila a Metoda, Martin –Sever.
Celodenný program s názvom: Toto je deň aj pre Tvoju rodinu /koncipovaný ako
spoločensko-zábavné podujatie pre celé rodiny.

Priebeh stretnutia :

sobota,
9.30
11.00
12.00
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9.30-18.00 hod.
Pastoračné centrum sv. Cyrila a Metoda
Sv.omša
hlavný celebrant vdp.Roman Seko+svedectvo manželského páru
Dialóg kňaza a účastnikov podujatia Dňa rodiny. Predstavenie Rodinkova
Spoločný obed
Centrum Božej Tváre pri Pastoračnom centre
Workshopy pre manželov "Spoznaj tajomstvo sviatosti manželstva"
"Objav Teológiu nežnosti mons.Rocchetta"
Workshop pre snúbencov KPM, Ohne- stretnutie snúbencov
Škola snúbencov, Kurz Rút, KJK, Ev. škola sv. Mikuláša
Workshop pre rozvedených a znovu sobášených / Ladislav Csontos SJ
Zábavno-športové aktivity pre rodiny v záhradnom priestore centra Božej Tváre

Z našej farnosti i farností Martin, Vrútky, budú oslovené manželské páry, ktoré vydajú
svedectvo o tom ako ten, ktorý kurz napomohol k obnove ich manželského i duchovného
života./ účastníci semináru Dona Renza Bonettiho z Talianska... Teológiu nežnosti ponúkne
PhD. Lubica Mišíková (sestra Alexandra).
V priestoroch okolo kostola bude zabezpečené predajná výstava náboženskej literatúry
v spolupráci s predajňou „Svetlo“ v Martine..
V čase workshopov zabezpečené aktivity pre malé deti.

Pozitíva:

Oživenie spolupatričnosti manželských párov, ktoré chcú rozvíjať svoj
vzťah, zlepšiť manželstvo, alebo prechádzajú náročných obdobím.
Povzbudenie pre rozvedených a znova sobášených, ktorí boli doteraz na
okraji farského spoločenstva
Ponúknuť možnosť vytvorenia rodinného spoločenstva za účelom
vzájomného povzbudenia a spoločnej modlitby a rastu vo viere podľa
modelu Renza Bonettiho.
Rozšíriť informácie o mnohých aktivitách, ktoré sa už na Slovensku
uskutočňujú pre posilnenie a utuženie rodiny.( manželské stretnutia,
manželské večery, Kána, Hnutie kresťanských rodín, ...)

Negatíva: Nakoľko je to prvé podujatie, predpokladá sa aj možný malý záujem
Sformulovanie vízie. V jednom dni nie je možné predstaviť všetky aktivity, ktoré v tejto
oblasti už prinášajú svoje pozitívne ovocie.
Prítomných osloviť s možnosťou vytvoriť rodinné spoločenstvo.
S podporou miestneho ordinára formovať vytvorené rodinné spoločenstvá
a tak prekvasiť celú farnosť.
Podieľať sa na príprave ďalšieho ročníka Dňa rodín
Zapojiť sa do Národného týždňa manželstva v budúcom roku.
Pripraviť pôdu pre vznik Centra pomoci rodine...
Pomenovanie nástrojov: Vyhľadať a osloviť ľudí, ktorí už cítia poslanie svedčiť o tom,
akým požehnaním je život v sviatostnom manželstve a rodine. Vytvoriť
z nich organizačný tým v spolupráci s ordinárom farnosti, prípadne
s martinským dekanom Mgr. Kamilom Lieskovským, ktorý je ústretový
voči rodinám.
Zabezpečiť prednášajúcich
Predpokladané náklady: 700 €
Cestovné prednášajúcim
Hudobný doprovod- Skupina S.H.O.P.
Propagačné materiály, guláš
Inzercia / Martinsko, Turčiansky Telegraf, Nový život Turca

200€
300€
150€
50€

O finančný príspevok požiadame slovenského europoslanca Mudr. Miroslava
Mikolášika z grantu na Pro life aktivity. Program. Pomôžme dobru rásť.
(www. Pomozme. Sk)
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