Pastoračný plán našej farnosti Jasenica /v obci Podvažie/
Práca s mládežou v našej obci Podvažie /farnosti Jasenica/
V našej farnosti už pracujú spoločenstvá a to dlhšiu dobu, ako napr. ružencové
bratstvá /tzv. ruže/. Ďalej po dedine putuje deviatnik k božskému srdcu, to tak presne vide na
jeden rok, potom sa to znova točí. Dlhšiu dobu je v našej obci aj spevokol, ktorý začal najskôr
spievať na pohreboch v našej obci, neskôr keď sme postavili nový kostol, tak spievame aj
v kostole na svätých omšiach, ktoré nám vysluhuje a určuje náš správca farnosti Jasenica, ku
ktorej v súčasnosti aj patríme. Spevokol spieva aj na iných kultúrnych podujatiach ktoré
poriada obec prípadne farnosť. Poriadame každoročne 1 krát až 2 krát do roka púte na
mariánske miesta po celom Slovensku ba aj v zahraničí.
To všetko je už zabehnuté, ale čo mi stále chýba, to je podchytiť, venovať sa mládeži,
to nám v našej obci veľmi absentuje.
Pastoračný plán.
Môj pastoračný plán - moja dávna túžba postarať sa po duchovnej stránke o mládež
v našej obci či vo farnosti, mi priam tento seminár laikov, ako keby padol vhod poriešiť
problém stretania sa s mládežou, teda dať jej celkom iné smerovanie ako mala doteraz.
Zriadiť /zaobstarať/ priestor, budovu, miesto, kde sa bude naša mládež môcť stretnúť,
vzdelávať, nacvičovať nové náboženské piesne a pripravovať sa na rôzne podujatia v našej
farnosti /obci/, a tak sa formovať, prehlbovať si vieru - dostať sa bližšie k Bohu. Keď
konštatujem, že v našej obci okrem kostola /čo sme nedávno postavili/ a hostinca nieje nič
iného a to je veľký problém, tu vzišla táto myšlienka, aby sa naša mládež nestretávala v
hostinci a nesedávala v letných mesiacoch do noci pred ním na lavičkách, ale kdesi tam, kde
sa budú môcť formovať po všetkých stránkach a tak sa z nich môžu stať plnohodnotní
občania našej obce, ba celej spoločnosti.
Mojim snom – túžbou je použiť na to našu starú školu, ktorú si postavili naši občania
/otcovia, dedovia/ v akcii „Z“ a darovali aj svoje pozemky, lebo túžili mať aj oni v obci svoju
školu tzv. 1-4 /také sú výpovede našich otcov a matiek/. Keď bola naša obec integrovaná
v sedemdesiatych rokoch do mesta Pov. Bystrica, tak aj škola prešla do správy majetku mesta.
Môj plán je školu od mesta odkúpiť za minimálny, symbolický poplatok, alebo zazmluvniť na
dlhodobý prenájom, čo by znamenalo do budúcnosti školu, resp. miestnosť upraviť, zariadiť
tak, aby sa mohla naša mládež v týchto priestoroch stretávať, ale nie len mládež a seniori, ale

aj iné spoločenstvá ktoré v našej obci pracujú /napr. spevokol - dnes pracuje tak, že nacvičujú
nové piesne raz v jednom rodinnom dome, raz v druhom rodinnom dome/.
Harmonogram na realizáciu pastoračného plánu:
1.Založiť právny subjekt /napr. občianske združenie seniorov /alebo iné.
2.Vypracovať žiadosť na mesto

a/ nájom termín:……….
b/ predaj termín:………..

3.Vypracovať projekt – úpravy, rekonštrukcie termín:………..
4. Vypracovať rozpočet po etapách termín:…………………
5.Možnosť získania financií, sponzorov, svojpomocne………
6. Vypracovať časový harmonogram - dať to do jednotlivých etáp.

Jedotlivé etapy:
- Vypracovať žiadosť a doručiť na ministerstvo vnútra na nový právny subjekt /vrátane
výboru a iné administratívne veci/.
- Vypracovať žiadosť na mesto Pov. Bystrica a prepísať školu na nový právny subjekt.
- Vypracovať projekt na úpravu objektu /osobou na tieto úkony oprávnenej/.
- Určiť – rozdeliť to do určitých etáp.
- Možnosť získania financií.
- Vlastná realizácia, predbežná kolaudácia ,odstrániť závady.
- Kolaudácia.
Vypracoval: Ján Martinka, Podvažie č.200, Pov. Bystrica
Vypracované dňa: 05.04.2013 v Podvaží.

