OSLAVOVALI ROZUM I SRDCE - vzdelávanie angažovaných laikov
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza

Seminárna práca
Mimoriadny rozdávateľ svätého
prijímania a pomocník kňaza vo farnosti

Ján Trnka
Gbeľany 21.2.2013

Služba akolytu (presnejšie mimoriadneho vysluhovateľa Eucharistie) je službou
predovšetkým kňazovi, ale aj celému spoločenstvu veriacich. Akolyta je ustanovený
biskupom na odporúčanie miestneho farára na určitý čas, aby pomáhal pri rozdávaní svätého
prijímania počas bohoslužieb a pri zanášaní Eucharistie chorým. Záväzky, ktoré plynú z tejto
služby sú: dodržiavať rozpis pomoci pri rozdávaní Eucharistie, zúčastňovať sa stretnutí
akolytov a rešpektovať pokyny kňaza. Moja činnosť mimoriadneho vysluhovateľa Eucharistie
sa začala, keď sa ma správca Varínskej farnosti Ivan Pšenák opýtal, či by som nechcel
pomáhať pri rozdávaní svätého prijímania. Súhlasil som a v roku 1997 som bol ustanovený
nitrianskym biskupom kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom za mimoriadneho
vysluhovateľa Eucharistie. Teraz, po založení Gbeľanskej farnosti mi žilinský biskup Mons.
Tomáš Galis povolil naďalej vykonávať túto činnosť.
Spoločenstvo, ktorému sa venujem tvoria starý, chorý a nevládny. Tvorí ho 10 členov,
ktorých navštevujem každý piatok a nedeľu po svätej omši. Hlavným cieľom tejto služby je
priniesť Eucharistiu ľudom, ktorí potrebujú posilu, ktorú im môže dať len Božie telo. Túto
službu vykonávam od založenia farnosti Gbeľany, čo bolo v roku 2010. Moja služba prebieha
priamo v príbytkoch chorých a nevládnych.
Hlavné pozitíva tejto služby sú : Každého nevládneho človeka poteší návšteva, priatie
Eucharistie, krátky rozhovor. Oznámim im aj to, kedy bude pán farár vysluhovať sviatosť
zmierenia a kedy ich navštívi. Ďalej ma teší aj to, keď vidím veľkú radosť a posilnenie
u týchto ľudí. Ďalšie pozitívum vidím aj v tom, že pomáham kňazovi vo farnosti
a v neposlednom rade aj to, že sú informovaní o dianí vo farnosti.
Negatíva vidím v tom, že je táto služba časovo náročná, a keďže rozdávam sväté
prijímanie po svätej omši, v čase okolo obeda nestíham spoločný obed so svojou rodinou a ni
spoločnú modlitbu. Ďalej vidím negatíva aj v tom, že musím svoje plány prispôsobovať tejto
službe a tým som obmedzovaný v tvorbe vlastných plánov.
Mojou víziou ( cieľom ) je v priebehu roka ustanoviť ešte aspoň jedného ďalšieho
rozdávateľa, ktorý by mi pomáhal v tejto službe. Mohli by sme sa pri službe striedať podľa
potreby a tak by som nemusel svoje plány prispôsobovať tejto službe. Ďalej by sme sa mohli
spoločne modliť za toto spoločenstvo a aj sa porozprávať o veciach spojených s touto
službou.

Najskôr by som začal tým, že by sa spravil prieskum o záujem na túto službu. Potom
by som oslovil kňaza našej farnosti, aby ich oboznámil s povinnosťami ktoré plynú z tejto
služby. Ďalej by pán farár vybral vhodných adeptov, ktorých by pán biskup ustanovil za
vysluhovateľov Eucharistie. Neskôr by som navrhol stretnutia s kňazom a všetkými
rozdávateľmi aspoň raz za dva mesiace, kde by nás kňaz informoval o situáciách ktoré
nastanú alebo o zmenách, ktoré vznikajú v našej farnosti alebo na dekanáte v prípade na celej
žilinskej diecéze. Tieto stretnutia by sa mohli vykonávať v priestoroch pod kostolom, ktoré
boli plánované pri stavbe kostola na katechézu. Týchto stretnutí by sa mohli zúčastňovať aj
rozdávatelia z filiálok Nededza a Kotrčiná Lúčka, ktoré patria pod farnosť Gbeľany. Pri
týchto stretnutiach si môžeme vymeniť skúsenosti, ktoré získame pri rozdávaní Eucharistie
starým a nevládnym. V týchto stretnutiach vidím zdokonalenie našej služby a napredovanie
v prístupe k týmto ľuďom.
Pri týchto stretnutiach nemožno zabudnúť ani na náklady, ktoré by vznikli. Medzi
hlavné náklady patrí elektrika na vykurovanie, ďalej je to zakúpenie stolov a stoličiek,
písacích potrieb a pomôcok na premietanie. Nakoniec aj výdavky spojené s malým
občerstvením.
Konkrétna menovitá zodpovednosť by pripadla vždy inému rozdávateľovi, ktorý by si
pripravil priebeh jedného stretnutia. Celé by to zastrešoval náš kňaz na ktorého by som nechal
aj vyhodnotenie tohto projektu.

Pomôcky

Jednotková cena

Cena celkom

Elektrika

0.12€ kw/h

10 €

Stoličky a stoly

15€, 30€

150€, 60€

Premietacie pomôcky 300€

300€

Písacie potreby

20€

20€

Občerstvenie

50€

50€

SPOLU:

590€

