Plánovacie stretnutie 3 – Brainstorming a implementácia
Racionálny cieľ:
Vytvoriť rozvrh realizácie štyroch cieľov prvého roku.
Empirický cieľ:
Dať farskej pastoračnej rade pocit, že sú tím obdarených ľudí, ktorí môžu spoločnými silami dosiahnuť
svoje ciele.
Potrebné materiály:








Tabuľa flipchart a papier.
Nástenka a papierová páska alebo pripináčiky.
Podklady modlitby pre účastníkov.
Papiere A4 a A5, perá a popisovače.
Kópie materiálov z posledných dvoch stretnutí: súčasná realita, vízia, priority a ciele.
Kópie časového rozvrhu cieľov (fotokópia 16-2).
Ohnisko modlitby, napríklad Biblia alebo sviečka.
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1. Úvod
Rozdajte účastníkom kópie súčasnej reality, vízie, priorít a cieľov.
Vitajte na našom poslednom plánovacom stretnutí. Začali sme tým, že sme sa pozreli na
súčasnú realitu s ohľadom na liturgiu a modlitbu, službu vo svete, budovanie spoločenstva,
formáciu a vzdelávanie. Potom sme zohľadňujúc spomínané oblasti,vyslovili našu víziu.
Identifikovali sme niektoré priority a stanovili sme nejaké ciele. Na tomto stretnutí sa
zameriame na ciele prvého roku pre každú z oblastí záujmu. Piate štádium nášho
plánovacieho procesu bude brainstormingom všetkých činností, ktoré musíme urobiť
v záujme dosiahnutia našich cieľov. Štádium šesť bude zahŕňať odpovede na otázky kto, kde,
kedy a čo: kto bude zodpovedný za činnosť, do kedy bude hotová, kde sa bude vykonávať,
a aké zdroje bude potrebovať?
Počas tohto plánovacieho procesu ste veľmi úzko spolupracovali vo svojich tímoch podľa
oblastí záujmu. Teraz prosím zostaňte na naše prepojovacie cvičenie spolu v týchto
skupinách. Podeľte sa prosím navzájom o svoje odpovede na túto otázku: „Čo niekto vo vašej
malej skupine počas týchto plánovacích stretnutí urobil, čo sa vás dotklo, posunulo vás alebo
bolo pre vás hodnotné?“

Je to mierne hlbšia prepojovacia otázka ako zvyčajne, ale myslím, že ste spolu pracovali
dostatočne dlho, aby ste boli schopní byť navzájom osobnejší a oceniť talenty druhých.
Keď mali príležitosť navzájom sa podeliť, povedzte celej skupine:
Aký vplyv na vás malo zdieľanie vašich odpovedí na túto otázku?
2. Modlitba
Teraz je čas na modlitbu.
Na modlitbu použite podklady z Fotokópie 16-1.
3. Brainstorming
Piate štádium je brainstorming. Chcem, aby ste si vo svojich tímoch zobrali svoj prvý cieľ, ten,
ktorý má byť naplnený takto o rok. Chcem, aby ste samostatne pracovali na tejto otázke: „Čo
všetko musíme urobiť, aby sme tento cieľ dosiahli?“ vytvorte zoznam všetkých vecí, ktoré
musíte urobiť.
Keď vytvoríte svoj vlastný zoznam, budem od vás žiadať, aby ste sa oň podelili s ostatnými
ľuďmi vo vašej skupine. Pozrite sa, čo oni majú a vy nie a zostavte jeden zoznam za celý tím.
Prv, než začnete, si ako celá skupina na ilustráciu pripomeňme váš projekt načúvania. Čo
všetko ste museli urobiť, aby ste dosiahli tento cieľ?
Nechajte ich vymenovať všetky veci, ktoré robili. Potom povedzte:
Tak to bolo dosť veľa vecí, ktoré ste museli urobiť, aby ste dosiahli svoj cieľ. To isté bude aj
s cieľom, na ktorom pracujete teraz. Skúste byť konkrétni a vyčerpávajúci. Nezabudnite
pracovať najprv samostatne a potom ako tím.
Keď zostavia spoločný zoznam povedzte:
Teraz musíte dať svoj zoznam do chronologickej postupnosti. Vyberte jednu vec, ktorá sa
musí urobiť úplne na začiatku, následne vyberte jednu vec, ktorá cieľ ukončí. Potom
postupne medzi prvou a poslednou činnosťou doplňte ostatné činnosti, ktoré vás privedú
k dosiahnutiu cieľa.
4. Prestávka
Keď mali príležitosť zoradiť svoje činnosti do chronologickej postupnosti, dajte si prestávku.
5. Implementácia
A teraz záverečná časť nášho plánovacieho procesu – implementácia. Každému tímu som dal
štyri stránky implementácie. Každá stránka reprezentuje tri mesiace. Pustite sa do toho a
vyplňte známe polia: oblasť záujmu, názov vášho cieľa a mená všetkých mesiacov do horných
okienok. Nasledujúci mesiac dajte do prvého okienka a pokračujte ďalej s použitím všetkých
štyroch hárkov pre nasledujúcich dvanásť mesiacov.

To je tá jednoduchá časť. Teraz sa pozrite na svoj chronologický zoznam a rozhodnite, ktorá z
činností by sa mala urobiť v prvej štvrtine, teda počas nasledujúcich troch mesiacov, a tak
ďalej pre druhú, tretiu a štvrtú štvrtinu.
Potom si zoberte hárok prvej štvrtiny a začnite vypĺňať okienka. V ktorom mesiaci sa činnosť
vykoná? Zapíšte ju do okienka činnosti pre daný mesiac.
Kto je zodpovedný za danú činnosť? To znamená, že zodpovednosť preberá niekto v tejto
miestnosti, teda niekto by sa mal dobrovoľne prihlásiť alebo byť určený. Okienko „Do kedy?“
hovorí samo za seba, ale otázka „Kde?“, nie je vždy na mieste. Niekedy je však veľmi dôležitá,
takže ak je to potrebné, vyplňte aj toto okienko.
* Niektoré projekty sa zameriavajú na obdobie pôstu, Veľkej noci, adventu alebo Vianoc, a
preto budú ukončené skôr ako o dvanásť mesiacov.
Otázka zdrojov opäť nie je vždy relevantná, ale inokedy je kľúčová, takže použite toto okienko
podľa uváženia. Zdroje sa primárne vzťahujú na financie, ľudské zdroje a administratívnu
výpomoc.
Ak máte viac ako jednu činnosť, ktoré sa vykonajú v jednom mesiaci, očíslujte ich 1 a 2 atď.
Do okienka kto/kde potom vedľa osoby zodpovednej za prvú činnosť napíšte 1 a vedľa osoby
zodpovednej za druhú činnosť napíšte 2.
Keď budete mať prácu hotovú, budete ju prezentovať celej skupine, aby sme mohli odstrániť
prípadné konflikty.
Nechajte niekoho z tímu stručne prezentovať ich časový plán. Keď skončia prezentáciu všetky štyri
tímy, hovorte spolu o možných medzerách a konfliktoch. Čo chýba v tom, čo bolo prezentované? Kde
sa veci prekrývajú? Čo sa môže pridať, posunúť alebo zmeniť? Požiadajte každú skupinu, aby
zapracovalazmeny, ktoré sa objavili v ich časovom rozvrhu.
Gratulujem, práve ste dokončili svoj trojročný strategický pastoračný plán. Stanovili ste tri
ciele pre každú z oblastí záujmu a vytvorili ste podrobný časový plán pre ciele prvého roku. V
tomto čase o rok môžete zhodnotiť svoj progres a vytvoriť podrobný časový rozvrh pre ciele
druhého roku. Medzitým máte toho dosť, s čím pokračovať. Táto práca bude tvoriť základ
programu vašich mesačných stretnutí počas najbližšieho roku.
6.Zhrnutie
Dovoľte mi ukončiť dnešné stretnutie tým, že vám položím pár otázok. Budem od vás ako
vždy, chcieť stručné výstižné odpovede.







Keď sa obzriete na tieto tri plánovacie stretnutia, viete vymenovať niektoré z vecí, čo
sme robili?
Kedy ste pocítili frustráciu?
Kedy ste pocítili prelom?
Čo sme sa na týchto stretnutiach spoločne naučili?
Aký bude význam naplnenia vašich cieľov?
Aké budú ďalšie kroky?

Opäť vám gratulujem, že ste tieto tri stretnutia dokončili. Ďakujem vám za vašu ústretovosť,
pohostinnosť a ochotu aktívne participovať. Nech Pán dokončí dielo, ktoré u vás započal.
Fotokópia 16-1
Modlitba plánovacieho stretnutia 3
Dary
Vedúci: Zamyslime sa nad dňom, ktorý sme prežili ... (pauza) Nad ľuďmi, ktorých sme stretli ...
(pauza) Modlime sa za nich ... (pauza)Odovzdajmesamých seba jeden druhému ... (pauza) a Ježišovi
Kristovi prítomnému medzi nami, skrze nás a skrze Božie slovo ... (dlhá pauza).
Otváracia modlitba
Vedúci: Predstúpmepred Boha, darcu všetkých našich darov. Pomáhaj nám, tvaruj a formuj nás, aby
sa z nás stali učeníci ochotní rozdávať všetkým ľuďom to, čo si nám veľkoryso daroval. Modlime sa v
mene Ježiša, ktorý žije a vládne spolu s Tebou a s Duchom Svätým na veky vekov.
Všetci: Amen.
Vedúci: Počúvajme Božie slovo skrze List Sv. Pavla Korinťanom.
Čitateľ: Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A
rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy
Ducha na všeobecný úžitok. Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, iný podľa toho istého Ducha
slovo poznania, iný vieru v tom istom Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať, iný schopnosť
robiť zázraky, iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať
jazyky. Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce.
Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci ich je mnoho, tak aj
Kristus. Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu
pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom. (1 Kor 12, 4-13).
Otázky na úvahu: Aké sú moje dary? Ako ich môžem použiť v prospech mojej Cirkvi a spoločenstva?
Trojminútová pauza pre kontemplatívne ticho.
Prosby
Vedúci: Modlime sa, aby sme si boli vedomí našich vlastných darov.
Všetci: Pane vyslyš nás.
Vedúci: Modlime sa, aby sme mali silu deliť sa o naše dary.
Všetci: Pane vyslyš nás.
Záverečná modlitba:
Všetci: Dýchaj na nás, Svätý Boží Duch. Vylej na nás svoju žiariacu slávu. Pokrsti nás mocou Ježiša.
Prejav svoju prítomnosť, ako oheň darov medzi nami. Daj nám počuť, vidieť a cítiť naše dary, aby sme

sa o ne mohli slobodnedeliť, aby sme hovorili mnohými jazykmi, rečou nášho nebeského domova. O
to Ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Fotokópia 16-2
Časový rozvrh cieľov
Názov projektu:
Cieľ:
Mesiac
Činnosti?
Kto?
Do kedy?
Kde?
Zdroje?

