Zhodnotenie pastoračného plánu mládeže

Vzdelávanie angažovaných laikov v rámci projektu
SK / FMP / O6/O13

Farnosť Považská Bystrica
Marta Šušlíková

Dnes žijeme vo svete, ktorý je poznačený technickým pokrokom a uponáhľaným časom.
Každý z nás cíti potrebu, aby ho iní milovali, prijímali takého, aký je a hľadá osobné
uplatnenie pozemského a duchovného života. Máme tak isto svoje životné perspektívy, sny
a plány. Čo všetko sme chceli alebo chceme dokázať. Ako sa vidíme vo svojich deťoch ,
povolaní , vo svojom materiálnom postavení.
No Boh aj do nášho života z času na čas zasiahne a nabáda nás zmeniť to, čo bolo podľa
našej predstavy a názoru. Chce, aby sme sa prispôsobili jeho zámerom – nasmerovali sa na
Boha a spôsoby Božej reči.

Súčasnosť nás stavia pred nutnosť stále sa vzdelávať aj

v duchovnej oblasti, aby sme mohli rásť ako angažovaní laici, ktorí sú si skutočne vedomí
zodpovednosti za budúcnosť Cirkvi. Cirkev dostala za poslanie ,,Choďte do celého sveta
a učte všetky národy“ . Ona odvádza svoj pôvod z ohlasovania evanjelia Ježišom , apoštolmi
a následne žije vďaka tomuto ohlasovaniu.

Moje spoločenstvo a práca v ňom
Patrím do farnosti Považská Bystrica. Druhý rok sa venujem ako animátorka birmovancom
v katechetickom centre v Považskej Bystrici. Sú to mladí ľudia vo veku 13-14 rokov.
V skupine je 10 až 12 členov. Stretnutia sú dva krát do mesiaca v určenom dni, trvajú
hodinu a pol, začínajú sa privítaním a modlitbou. Počas stretnutia je pripravená prednáška,
ktorú si vyberie animátor pre birmovancov, čítanie svätého písma , práca v skupinách s
textom a so zadanými úlohami, stretnutie sa končí modlitbou.

Mládež a evanjelizácia
Výchovu detí a mládeže v súčasnej dobe ovplyvňuje veľa faktorov napríklad:
-

oslabenie väzieb medzi členmi rodiny a spoločnosti

-

rozvodovosť, rodina s finančnými problémami

-

technický a informačný rozvoj, komercionalizácia filmovej tvorby

-

násilie, vulgárnosť, peniaze

-

výchovné pôsobenie rodičov, ktoré svoje dieťa dali na náboženstvo, pričom sami do
kostola nechodia

-

rodičia , ktorí v detstve mali katechézu zodpovedajúcu ich veku, ale potom sa od
náboženskej praxe vzdialili, čo spôsobilo, že v dospelom veku sú vybavení svojimi
predstavami.

Práca vo farnostiach
 a/

vytvoriť systém pravidelnej a systematickej práce s rodičmi detí a mládeže /

príprava na krst, birmovka/
 b/ začleniť do formácie kňazov, katechétov, animátorov, pedagógov, rodičov,
vysokoškolskú mládež, ktorí majú v tejto oblasti skúsenosti
 c/ podporovať vytváranie mládežníckych spoločenstiev a vytvárať im podmienky na
pravidelnú

činnosť

/priestory,

klubovne,

spolupráca

pri

organizovaní

mimoškolských aktivít ako sú šport, kultúra, tábory, výlety/
 d / vytvoriť priestor pre aktívnu účasť detí a mládeže na liturgickom živote Cirkvi cez
pravidelné sväté omše mládeže, spevokoly, krížové cesty, púte za účasti aj rodičov
 e/ podporovať osobnú a metodickú formáciu animátorov vedúcich mládežnícke
spoločenstvá na úrovni farností a diecéz
 f/ vytvárať priestor pre prácu s médiami- kresťanské rádio, LUX televízia, časopisy
a literatúra
 g/ organizovať dlhodobé kurzy / kurz FILIP, Objav Krista, organizovať duchovné
obnovy pre mládež, celodiecézne mládež a detské podujatia a evanjelizačné
programy, ktoré by mali zachytiť farskú,

univerzitnú,

učňovskú problémovú

a hľadajúcu mládež.

Pastorácia a evanjelizácia mládeže je pre Cirkev veľmi dôležitá, lebo mladá generácia
preberá štafetu budúcnosti. Evanjelizačné poslanie mládeže, má napomôcť vedeniu
k angažovanej prítomnosti v rôznych oblastiach života spoločnosti, ktoré sa otvára pre službu
Boha. Cieľom pastorácie a evanjelizácie je sprítomnenie kresťanského Zjavenia v súčasnej
kultúre: predstaviť mladému človeku evanjelium ako také, ktoré dáva zaujímavé, pravdivé
a silné odpovede na jeho základné otázky.

Rozdelenie nákladov budúcich období za 4 roky
Výpočty 1. rok 100 eur
2.rok 200 eur
3.rok 300 eur
4.rok 400 eur
Spolu za 4 roky 1000,-eur
SPONZOR
1. rok 100 eur

1. Priestory, klubovňa, centrum
2.Technické služby
3.Tlač, propagačný materiál
4.Ostatné výdaje

20,-eur
20,-eur
10,-eur
40,-eur
100,- eur

1. Priestory
2.Technické služby
3.Propagačný materiál
4.Finančné výdaje
5.Ostatné výdaje

50,-eur
20,-eur
30,-eur
70,-eur
30,-eur
200,-eur

1.Priestory
2. Technika, zapožičanie
3. Propagačný materiál
4. Finančné výdaje za činnosť
5. Ostatné výdaje

50,-eur
100,-eur
20,-eur
100,-eur
30,-eur
400,-eur

Spolu
2.rok 200 eur

Spolu

3 .rok 300 eur

Spolu
4.rok 400eur

1.Priestory
2. Finančné výdaje
3 Propagačný materiál
4.Ostatné výdaje
5.Požičané predmety

50,-eur
100,-eur
50,-eur
100,-eur
100,-eur

Spolu

400,-eur
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