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Popis aktuálnej situácie
Chrám Sedembolestnej Panny Márie Martin - Sever sa začal stavať po páde totality na
Slovensku v roku 1990. Slávnostná posviacka kostola sa uskutočnila 15. mája 1994. Teda
naša farnosť je pomerne mladá, 19 rokov. Sme typická veľká sídlisková farnosť – do územnej
pôsobnosti patria veľké sídliská Košúty, Sever a Záturčie. Ako prvý v našej farnosti pôsobil
vdp. Marián Holbay, ktorý podporoval spoluprácu laikov, živé spoločenstvá vo farnosti,
prostredníctvom tzv. bunkového systému. Vo farnosti pôsobilo okolo 30 malých
spoločenstiev – buniek, ktoré združovali cca 250 ľudí, ktorí sa pravidelne stretávali, modlili
a väčšina ich členov mala aj konkrétnu službu vo farnosti, alebo inde. Po preložení a odchode
vdp. Holbaya napriek tomuto pozitívnemu rozvoju, ďalší kňazi, ktorí pôsobili, resp. pôsobia v
našej farnosti neboli a nie sú príliš naklonení pokračovaniu tohto systému spoločenstiev
dospelých. Farnosť, v ktorej si každý mohol nájsť svoje miesto a službu sa postupne začala
meniť na „tradičnú“ farnosť s nedeľnou návštevou kostola. Niektorí laici našli uplatnenie
v iných spoločenstvách, niekoľko bunkových spoločenstiev sa ešte stretáva bez podpory
kňaza a bez formácie.
Sformulovanie vízie
Prehĺbenie živej viery laikov prostredníctvom malých farských spoločenstiev, buniek,
v ktorom by mohli farníci rozvíjať spoločenstvo modlitby a služby.
Ciele
Krátkodobé (december 2014): Znovuzapojenie angažovaných laikov do života farnosti
prostredníctvom malých farských spoločenstiev buniek. Očakávame vznik min. 5 nových
bunkových spoločenstiev (cca 50 ľudí) ku cca 5 bunkovým spoločenstvám (cca 50 ľudí),
ktoré doteraz fungujú, čo je zapojenie okolo 100 laikov do týchto spoločenstiev.
Dlhodobé (december 20016): Fungovanie asi 25 -30 malých bunkových spoločenstiev (okolo
250 ľudí), v ktorom by mal každý svoju možnosť modliť sa a angažovať sa vo farnosti
Úlohy
1. Oslovenie p. farára
2. Formácia animátorov spoločenstiev
3. Pokračovanie v činnosti starých a vznik nových bunkových spoločenstiev, v ktorých
by prebiehala modlitba, formácia a služba členov buniek.

Časové a významové etapy
1. Jednodňová duchovná obnova pre ľudí, ktorí sú alebo boli animátormi malých
spoločenstiev, či iným spôsobom sa angažujú vo farnosti. (oslovenie predovšetkým
animátorov spoločenstiev, ktorí v súčasnosti vedú bunky i starých, ktorých bunky
zanikli) so správcom farnosti, pokus o vytvorenie spoločnej vízie, oboznámenie
s poslaním a fungovaním bunkového systému (cca 2 hod.)
2. Jednodňová duchovná obnova pre veriacich farnosti (katechéza, svedectvá „bunkáčov“,
pozvanie do buniek (cca 2 -3 hod.)
3. Pravidelné jednodňové duchovné obnovy pre animátorov spojené s formáciou
animátorov a potencionálnych animátorov buniek (1 x štvrťročne)
4. Pravidelná sv. omša pre členov buniek (1 x mesačne)
5. 3 dňové duchovné cvičenia pre všetkých veriacich farnosti (1 x ročne)
6. Prezentácia a propagácia bunkového systému prostredníctvom plagátov, farských
časopisov, facebooku, prípadne priestoru na webovej stránke farnosti (priebežne)
Časové a významové etapy

Názov aktivity

Periodi
cita

Termín

Zodpovednosť

Jednodňová duchovná obnova pre ľudí, ktorí sú
alebo boli animátormi malých spoločenstiev, či iným
spôsobom sa angažujú vo farnosti
1dňová duchovná obnova pre veriacich farnosti

1x

Máj
2013

Gallová

1x

Jún
2013

Animátori
buniek +
kňaz

Pravidelné jednodňové duchovné obnovy pre
animátorov a potencionálnych animátorov spojené
s formáciou animátorov

1x
štvrťro
čne

Hlavný
animátor,
zodpovedný
za animátorov
buniek

Pravidelná sv. omša pre členov buniek

1x
mesač
ne

Každý
mesiac
od
septem
bra
2013
Od
septem
bra
2013

Hlavný
animátor,
zodpovedný
za animátorov
buniek + kňaz

20 E (káva, čaj) +
„čo kto donesie“ na
agapé

3 dňové duchovné cvičenia pre všetkých veriacich

1x
ročne

Máj
2014

Animátori
buniek +
kňaz

priebe
žne

Jún
2014

osoba,
zodpovedná
za
propagáciu
buniek

40E á osoba
(občerstvenie,
prenájom miestnosti,
lektori, pomôcky)
100E/rok (tlač
propag. materiálov,
webová stránka,
výlep plagátov)

farnosti
Prezentácia a propagácia bunkového systému

Náklady

3E á osoba
(jednoduché
občerstvenie)
3E á osoba
(jednoduché
občerstvenie)
6 E á osoba/mesiac
(občerstvenie, tlač
materiálov

