
SPOLOČNÁ PÔSTNA REFLEXIA 

Farnosť:  Lednické Rovne   

Dekanát: Púchov 

Počet odpovedí: 35 

(mužov:  10,  žien: 22) 

 

Podiel k diecéznemu priemeru odpovedí: 128% 
(číslo menšie ako 100% poukazuje na menšiu angažovať veriacich v zapojení sa do pôstnej reflexie,  

číslo väčšie ako 100% zas na ich väčšiu angažovanosť ako je celkový diecézny priemer) 

Text pod grafmi obsahuje vlastné vyjadrenie odpovedajúcich k danej otázke. Vyjadrenia, 

ktorých adresátmi boli menovite konkrétne osoby, budú zaslané daným osobám samostatne. 

Odpovede za celú diecézu sú uvedené v samostatnom súbore umiestnenom v kňazskej zóne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Nakoľko vnímam našu farnosť ako spoločenstvo blízkych ľudí?   

 

Poznáme sa, možno sú úzke skupinky, ktoré sa o svoje problémy či úspechy zaujímajú hlbšie a 

vzájomne si pomáhajú, ale vo všeobecnosti je naša farnosť je skôr formálna. Stretneme na sv. omši a 

po jej skončení si každý ide svojou cestou - na tých pár výnimiek; 

 

2. Je naša farnosť otvorená pre núdznych? 

 

neviem o nicom inom, len sem-tam ked je vyhlasena zbierka v kostole, Dobra novina; 

  

1 = Vôbec – je tu 
úplná 

anonymita a 
napätia; 1

2 = Minimálne -
vzťahy sú skôr 

formálne; 5

3 = Môže byť – tak 
normálne sa 
poznáme; 22

4 = Je to veľmi 
dobré – vieme 
o sebe a je tu 

dobrá 
atmosféra; 5

5 = Je to 
výborné - sme 

živé 
spoločenstvo 

veriacich s 
dobrými 

vzťahmi; 2
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Nakoľko vnímam našu farnosť ako spoločenstvo blízkych 
ľudí? 



3. Čo z toho, čo poznám z iných farností, by som rád zažíval v našej farnosti? 

 

Motlitby matiek; spoločenstvá, ktoré by zomkli veriacich; úcta a sv omšu k Duchu Svätom. Tiež pozvať 

kňazov exorcistov. Ako to robí vdp. Gabriš v Červenom Kameni; Modlitby matiek; v najšej farnosti 

som už 55 rokov a som tu spokojná, cítim sa tu veľmi dobre; Modlitby matiek; Ešte ma napadlo ze 

sme boli v susednej farnosti na karnevali ktorý organizovala farnosť ale zase tam majú pastoračné 

centrum a je tam priestor;  organizovanie výletov do zahraničia, napríklad Medjugorie, Svätej Zeme 

atď; 

 

4.  Som súčasťou menšieho spoločenstva, ktoré mi pomáha žiť plnšie podľa evanjelia?  

 

Ruzencove spolocenstvo;    Nie som súčasťou ale vytváram spoločenstvo s každým koho stretnem - 

snažím sa povzbudiť a keď sa rozchádzame aby mal úsmev na perách; ružencové bratstvo; Tešitelia 

BYJ; som súčasťou ružencového bratstva, ale rada by som bola súčasťou aj iného spoločenstva, keby 

bolo v našej farnosti; Pomáham dcére s prípravou mládežníckych stretnutí; Nie, pretože sme mala 

obec (farnost) a vyhovuje mi tu "anonymita". Keď som bola teenagerka, farnosť žila viac ako 

spoločenstvo (detský zbor, mládežnícky, mladez.stretka, rodinné spolocenstvo), ale s odstupom času 

to vnímam aj ako nie moc pozitívne. Sú u nás zvláštni ľudia, či veriaci, či nie a nie je dobre keď ostatní 

vedia viac "než by mali". Proste keď mám patriť do spoločenstva, musím a chcem mu dôverovať. U 

nás to žiaľ, vidím ako nereálne, aby to úprimne a čisto fungovalo. Preto mi "zatiaľ" srdce žiada najmä 



sväté omše pre deti (alebo aspoň aby som sa nebála ísť s deťmi dovnútra kostola (normálne na 

nedeľnú detskú svätú omšu, nie v týždni), aby náhodou nevyrušovali a neboli aj kňazom 

upozornené... inak máme veľmi dobrého kňaza, najmä je úžasny spovedník, len to vedenie detí do 

kostola je trošku problematickejšie); Nie- ale velmi mi to chyba, napriek tomu ze mam malo casu a 

male deti; rodina; Ružencové spoločenstvo; 

 

5. Pomáha mi  v  živote to, že som sa zúčastňoval na vyučovaní náboženstva v škole?  

 

 

 

áno a teším sa, keď počúvam deti našej rodiny, čo všetko sa na nábožestve naučili. Už hodiny 

nábožestva v škole by mali byť spoločenstvo veriacich ľudí, v ktorom by chcel mladý človek žiť po celý 

život, lebo v strede je živý Kristus;  Najviac mi pomáha v živote to, že som bola vychovaná v rodine 

ako katolíčka a dostala som dar viery; skôr mi pomohli mládežnícke stretká a spoločné akcie mládeže; 

Asi nie... Katechétov treba naučiť hovoriť tak bližšie k mladým ľuďom (ako dieťa si už nepamätám). 

Skôr som mala pocit, že nám to bolo vysvetľované takým štýlom, že keď nerobíme tak a tak (ako káže 

Cirkev či morálne zásady) sme zlí. Treba to podať trošku inak, vysvetliť pozitíva... Aj keĎ úprimne, 

nezávidím katechétom v dnešnej dobe hodiny náboženstva s mladými. Mladí sú tiež dosť drzí a 

nedajú si tak ľahko vysvetliť. Lebo nechcú;    Je dobré viesť deti k Bohu a určite k tomu pomôže aj 

vyučovanie náboženstva, čím viac informácii deťom zrozumiteľných, tým je im viera bližšia; 

  



6. Ktorá z príprav na prijatie sviatosti mi pomohla alebo doteraz pomáha lepšie žiť môj život 

osobný alebo rodinný? 

 

 

 

predmanželská príprava bola víkendovka v UPC v BA počas VŠ. Bol to nádherný obohacujúci víkend, z 

ktorého čerpáme dodnes. SviatosŤ birmovania - prípravu sme mali v malých skupinkách, ale tie viedli 

častokrát tety z dediny, ktoré častokrát len znechutili svojim direktívnym správaním mnohých 

mladých. Nevedeli nám veci vysvetliť tak ako keĎ prišiel vtedajší kňaz a vysvetlil nám to; 

 

7. Som  zapojený do konkrétnej služby vo farnosti? 

 



Pravidelne, 32 r.upratujem kostol; Občas, Upratovala som kostol a robila animátorku birmovancom 

zo zdravotných dôvodov už neupratujem; áno, ružencové bratstvo; áno, úcta k BYJ; Občas, Bola som 

zapojená do prípravy na birmovku, keď sme mladých pripravovali v menších skupinkách, bola som 

súčasťou rodinného spoločenstva a pripravovali sme poklony pred oltárnou sviatosťou, priniesla som 

do farnosti relikviu sv. Gianny Berett - Molla a prežili sme takmer dva týždne s jej prítomnosťou. Keď 

sme vydávali vo farnosti časopis, rada som doň občas prispievala...je mi ľúto, že v našej farnosti nie sú 

takmer žiadne aktivity;  Pravidelne, Upratovanie kostola; Pravidelne, pravidelné upratovanie kostola; 

áno, iba pomáhom pri upratovaní; už nie, odkedy mám malé deti;  Občas, Spevokol, kt sa snazime 

ozivit; Zdravotný dozor na puti; 

 

8. Vnímam potrebu niečo zmeniť na živote farnosti, ktorej som súčasťou?  

 

Ani nie, Nemám potrebu niečo meniť, v tomto čase a v mojej situácii je to OK; áno, mladí ľudia - práca 

s mládežou; áno, pritiahnúť mládež; Bolo by potrebné zmeniť pasivitu členov našej farnosti. Mali sme 

veľa dobrých veci, ktoré postupne zanikli. Máme tu krásnu každoročnú púť starých rodičov, čo je 

krásne duchovné stretnutie. Ale chýba mi tu práca s deťmi, práca s mládežou (majú len prípravu na 

prvé sv.prijímanie či birmovku), chýba mi tu rodinné spoločenstvo, modlitbové spoločestvo - napr. 

modlitby matiek, otcov, bezdetných párov, ktoré si vzájomne modlitbou a radou pomáhajú. Chýba mi 

aktivita zo strany kňaza - povzbudenie k vytváraniu spoločestva. Aby návšteva kostola v nedeľu 

nebola ako návšteva supermarketu;  Stále je čo zlepšovať..., Bolo by potrebné veľmi veľa zmeniť;    

Stále je čo zlepšovať..., Treba sa viac venovať deťom a mladým,zmysluplne im vypĺňať voľný čas, 

vštepovať im pravé hodnoty, zapájať ich do charitatívnych podujatí...niekedy možno poskytnúť 

útočisko...čas, ktorý im rodičia nedokážu z rôznych príčin nedokážu dať;  Stále je čo zlepšovať..., 

venovať sa mládeži; Stále je čo zlepšovať..., viac sa venovať deťom a mládeže, myslím, že p.farár 

potrebuje posilu; v našej farnosti máme pútnicke miesto, zišlo by sa trochu to obnoviť, hlavne 

chodníky a vybudovať chodník ku kostolíku, lebo sa tam dá prísť iba po hlavnej ceste; Veľmi nám 

chýbajú detské (mládežnícke) sväté omše v NEDEĽU. Keď sme boli v BA, bola vždy svätá omša, kedy 

sa rodič nemusel báť, že keď aj menšie dieťatko vykríkne nebude z toho "problém". Nehovorím o 

sústavnom vyrušovaní detí. Ale mať ten pocit, že toto je detská omša a nebudú ani babky na mňa 

amoje dieťa krivo pozerať, že čo sa stále vrtí. A konečne by sme mohli ísť celá rodina v nedeľu spolu 

na svätú omšu; 



9. Ako by som mohol podporiť zmysluplné projekty pre posilnenie života viery a vzťahov vo 

svojej farnosti? 

 

 

Nechcem ziaden darcek..        Darcekom pre mna bude,ze sa budete venovat veriacim a co tak 

duchovnymi obnovami vo farnostiach poriadanymi Vami a projekt "cesty"bude zadarmo,my Vas radi 

privitame a naviac sa povzbudime vo viere,ziskate nove ovecky,ktore povzbudene Vasim prikladom a 

nadsenim budu dalej evanjelizovat! Nech sa stane Tvoja vola dobry Boze!; 

 


