Obnova spoločenstva lektorov vo farnosti sv. Martina v Martine
Zbor dvanástich lektorov bol na svätej omši ustanovený odovzdaním dekrétov lektora,
diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža zo dňa 5. Novembra 1997 a sľubom lektorov.
Duchovnej formácii sa dekan – farár venoval s kaplánmi systematicky mesačne.
SWOT analýza – identifikácia súčasného stavu
Slabé stránky

Silné stránky
Príležitosti

Hrozby

 neuvedomenie si svojho poslania ako lektora
 nezáujem o svoju ľudskú, intelektuálnu a duchovnú formáciu
 spôsob nazerania na život kresťana v súčasnej dobe, negatívny aj
u lektorov
 záujem a pochopenie farára pre potrebu služby lektora vo farnosti
 jeden z lektorov je vysokoškolsky vzdelaný teológ - katechéta, schopný
viesť vzdelávanie lektorov
 opäť prebudiť povedomie a záujem o obetu pre potreby farského
spoločenstva
 modliť sa vytrvalo na tento úmysel
 prebiehajúci Rok viery a Rok sv. Cyrila a Metoda, využiť všetky
sprievodné aktivity pri formácii lektorov
 nájsť nových lektorov
 nedokážeme - nemáme páky k presvedčeniu lektorov o potrebe ich
ďalšieho osobného a duchovného rastu

Vízia
Každý člen Cirkvi je povolaný prehlbovať svoju kresťanskú identitu a preto je nevyhnutá pre
neho permanentná celoživotná integrálna formácia zameraná na zrelosť ľudskej osoby
schopnej i ochotnej k láske a službe Bohu i ľuďom. (O. Šmidriak , Pastorácia s dôrazom na
spoločenstvo a evanjelizáciu)

Priviesť v priebehu dvoch rokov lektorov opäť k postoju „Ducha obety“ pre farské
spoločenstvo, tak ako to bolo pri a po ustanovení do tejto služby. Priviesť lektorov
k osobnému záujmu o svoj ľudský a duchovný rast a poznávaniu Sv. písma. Presvedčiť
a priviesť lektorov k tomu aby tak konali aj vo svojej rodine, v prostredí kde sa pohybujú
a takto svedčili svoju vieru.
Čo urobíme:
a) Formačné stretnutia lektorov
Dvakrát v mesiaci, okrem júla a augusta, stretnutia lektorov s nasledujúcou štruktúrou:
1. Modlitba (kňaz, poverený zástupca v prípade jeho absencie)
2. Rozjímanie nad úryvkom z evanjelia (Chlieb a slovo, Dr. Andrej Dermek SDB)
vlastné reflexie, reflexia dona Dermeka.
3. Postupné čítanie a uvažovanie nad článkami Katechizmu Katolíckej Cirkvi v duchu
odporúčania vyhláseného Roka viery aj s využitím príležitosti získania odpustkov.

Dopĺňanie o vlastné skúsenosti a pohľady na články tohto pokladu našej Cirkvi,
kňazom a lektormi.
4. Organizačné zaistenie služby lektorov.
5. Záverečná modlitba. Požehnanie kňaza.
b) Pre dôstojné ohlasovanie
1. Využijeme projekt rozhlasu Lúmen „Choďte a hlásajte“! Služba lektora je dôležitá
a významná. Lektor je hlasom samého Ježiša Krista. Rozbory a návody ako čítať,
pripravuje Prof. A. Tyrol a Doc. E. Žilineková a vysielané sú v nedeľu a repríza
v piatok.
2. Zúčastníme sa na pravidelnom kurze v rámci diecézy.
c) K utuženiu spoločenstva.
Uskutočniť výlet do Kláštora pod Znievom, pomodliť sa krížovú cestu, prejsť sa po
okolí, spoločné agapé - z vlastných ruksakov. Presun autami lektorov.
d) Prizvať cestou príhovoru farára po sv. omšiach aj iných záujemcov o službu lektora, vybrať
nových lektorov a začleniť ich do prípravy a vzdelávania lektorov.
Zabezpečenie
Priestor: K pravidelnému stretaniu lektorov sa využije priestor farskej zasadačky.
Študijné materiály: Sv. písmo, KKC
Čas rozloženie:

Formačné stretnutia pravidelne 2x mesačne
KKC predpoklad trvania asi 3 roky
Kurz lektorov podľa dátumu konania

Zodpovednosti: Oznámenie o konaní formačného stretnutia vo FL a F oznamoch zástupca lektorov
KKC – príprava a rozbor článkov viery - lektor katechéta
Modliť sa za seba ako lektora a ostatných v tejto službe, snažiť sa o svoj
duchovný rast – samotní lektori
Priebežná koordinácia projektu a jeho vyhodnotenie - 2x ročne farár-dekan
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Ing. František Galbavý
Farnosť sv. Martina, Martin

Ceremoniale Episcoporum, II. Kapitola, Úrady a služby v liturgii biskupa bod č. 32
Lektor, vedomý si dôstojnosti Božieho slova a významu svojho úradu, nech sa ustavične usiluje o správny prednes a výslovnosť, aby
účastníci jasne vnímali Božie slovo. Kým však iným ohlasuje Božie slovo, nech ho aj on sám vníma, prijíma a starostlivo o ňom rozjíma, aby
tak o ňom svedčil svojim životom.

