„Oslovovali rozum a srdce“
vzdelávanie angažovaných laikov v rámci projektu „ Dielo sv. Cyrila a Metoda po 1150 rokoch – inšpiratívny prameň pre súčasnú kultúru a vzdelanie“
Projekt rozvoja Ružencového bratstva vo farnosti Púchov

Ružencové bratstvo vo farnosti má 15 ruží Živého ruženca v Púchove, 6 vo filiálke Streženice
a 3 vo filiálke Nimnica.
Každý člen sa modlí desiatok počas celého mesiaca a v prvú nedeľu sa všetci členovia
schádzame o 16 hod. pri spoločnej modlitbe vo farskom kostole.
Modlitba je vedená pánom dekanom. Po modlitbe sa stretávame členovia jednotlivých ruží
a vymieňame si tajomstvá Živého ruženca, obohacujeme sa navzájom duchovnou literatúrou
a povzbudením. Ak je potreba, pomáhame si navzájom.
V Roku viery v našej farnosti čítame spolu Sväté písmo a pred spoločnou modlitbou ruženca
si spoločne vypočujeme kapitolu zo Svätého písma, ktorá prislúcha na danú prvú nedeľu.
Modlitbu vedie pán dekan.

Plán pre Ružencové bratstvo vo farnosti Púchov

Obdobie: marec 2013- jún 2014

Správca farnosti: Mgr. Michal Keblušek
Názov spoločenstva:

Ružencové bratstvo Púchov

Plán vypracovala:
Ciele

CIEĽ 1:
Poskytovať
pravidelnú
službu pri
modlitbových
stretnutiach

Gabriela Támová
Aktivity

Zodpovedná osoba a termín

Monitoring / Postupujeme podľa
plánu?

Náklady

AKTIVITA 1: príprava plánu zodp.: p. Helena Duníkováa prediskutovanie plánu
členka bratstva v Lúkach
s pánom dekanom
p/Makytou+ p. G. Támová

Termín:
Marec 2013

Aktivita uskutočnená dňa
16.3.2013

Bez nákladov

AKTIVITA 2: Získavanie
nových členov a založenie
novej ruže

zodp. : p. Jarmila Crkoňováčlenka bratstva v Púchove

Termín:
Marec 2013

Získanie nových členov
23.3.2013

Bez nákladov

AKTIVITA 3: Prepísaný
a rozmnožený text Svätého
písma pre starších členov
farnosti pri spoločnom čítaní
Svätého písma

zodp. : p. Gabika Támová

Termín:
Týždeň pred prvými
nedeľami 2013-2014

Prvý prepísaný text do
3.4.2013

5 balíkov xerox. papiera5x 11€=55 €
Tlač- 0,1€ x 700=70€
(zabezpečia členovia
bratstva)

AKTIVITA 4: Spoločné
zodp.: p. Gabika Támová
stretnutie novej ruže
a starostlivosť o členov ( nové
podnety k modlitbe,...)
AKTIVITA 1: Výstava k sv.
CIEĽ 2:
Cyrilovi a Metodovi
Poskytnúť
- Príprava výstavy
pomoc pri
a úprava miestnosti
podujatiach
pre výstavu, dozor
farnosti
počas výstavy
v spolupráci
s inými
spoločenstvami
a farníkmi

Termín:
Prvé nedele 2013-2014

Malé ružence pre nových
členov: 20 ks0,85x20=17€ (zabezpečia
členovia bratstva)

zodp. : p. Gabika Támová
+ p. Helena Duníková + kňazi
farnosti v spolupráci
s p. Máriou Chlebanovou

Termín:
6.- 14.4.2013
V utorok 9.4.2013
počas rekolekcie
kňazov prehliadka
výstavy pre farníkov
z okolitých farností ,
spoločná modlitba sv.
ruženca a sv. omša

AKTIVITA 2: Upratovanie
okolia kostola a fary

zodp. : p .Anna Pechováčlenka bratstva v Púchove

Termín:
Predpokladaný počet –
Apríl 2013, apríl 2014 10-15 ľudí.

AKTIVITA 3: Farská púť na
Mojtín

zodp : kňazi farnosti

Termín:
22.6.2013

Dovoz výstavy je
naplánovaný 5.4.2013.
Príprava miestnosti5.4.2013 po sv. omši.
Dozor je zabezpečený.

Dovoz a odvoz výstavy,
plagáty -zabezpečuje
p. Chlebanová – Institút
Communio

Náradie je zabezpečené –
cez členov skupín
upratujúcich kostol +
náradie z fary
Občerstvenie- 13 €

16.3.- bol daný podnet na Autobus - poplatky
púť na Mojtín
účastníkov

Projekt sa vyhodnotí formou fotodokumentácie.

