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Pastoračný plán farnosti Švošov v roku 2012 chce byť
konkretizáciou Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na Slovensku
2007-2013 a súčasne aplikáciou požiadaviek vychádzajúcich Druhej
synody Spišskej diecézy. Témou modlitieb, katechéz, duchovnej
obnovy a aktivít je v roku 2012/2013 Rok viery, v ďalších rokoch
Rodina a výchova.

Rímskokatolícka cirkev farnosť Švošov
J. Magu 215, 034 91 Švošov
+ 421 44 43 916 04
svosov @kapitula.sk
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Pastoračný plán farnosti Švošov 2012 - 2017
(aktualizované na zasadnutí Pastoračnej rady farnosti 12. januára 2014)

1. Pravidelné katechézy - tento rok na tému rodina a výchova: raz mesačne pri nedeľnej sv. omši –
spravidla posledná nedeľa v mesiaci (p. farár) - Potrebné je oboznamovať veriacich:
- s encyklikami pápežov a vatikánskych komisií o rodinnej problematike, jasnejšie hovoriť o zdravej
rodine, ako prežívať sv. omšu, sviatosti v našom živote, pravá cirkev, kresťanské cirkvi, sekty, úcta
k nášmu telu a láska, ktorá je nehanebná, do časopisu Hrdoš každý mesiac dať jednu zo sviatostí
s vysvetlením: sviatosť krstu, eucharistie, sv. prijímania, birmovania, manželstva, kňazstva ( mimoriadny
vysluhovateľ ) + podmienky za akých ich záujemca môže „ získať “
2. Pastorácia detí
- sv. omša pre deti, ďalšie aktivity (kresby). Kto sa bude angažovať?
- denný letný tábor (trvajúci týždeň) – každý deň iná aktivita : výlet do prírody, kúpalisko, športový
deň, napr., opekačka....
- letný tábor (4-5 dní) – p. kaplán
- noc čítania Biblie v spolupráci s Cirkevnou základnou školou,
- príprava v pôstnom období na Veľkú noc účasťou na sv. omšiach nielen v nedeľu ale aj počas týždňa
spolu s rodičmi, pričom za účasť na sv. omšiach dieťa dostane „symbol“ (menovka dieťaťa v tvare
klinca, tŕňovej koruny, kríža....), ktorý sa pripne na určené miesto – napr. kríž z polystyrénu a pod.. Ak
sa sv. omše zúčastní aj rodič, prípadne obidvaja rodičia, dieťa dostane „symbol“ aj za každého
z rodičov.
- Počas sviatkov Veľkej noci pripraviť akadémiu – deti + birmovanci (ostatná mládež), kde budú
ocenení „najhorlivejší účastníci“ sv. omší počas pôstu + veľkonočného trojdnia 
- PRVÉ SVATÉ PRIJÍMANIE – po prijatí sviatosti povzbudzovať deti a ich rodičov ako aj ostatných
veriacich, aby si robili 9 prvých piatkov a vysvetliť im, aké milosti môžu získať
- Okrem spomínaných aktivít by bolo vhodné obnoviť – zaviesť „súťaže“ pre školopovinné deti, aby pri
detských sv. omšiach zanietenejšie počúvali evanjelium či kázeň, nakresliť obrázok z evanjelia,
prípadne z kázne, v ktorej sa bude čítať – hovoriť poučný príbeh (Marcelino- chlieb a víno, Dominik
Savio, Don Bosco, Dobrodružstvá pracovitého oslíka – život sv. Josemaríu Escriva de Balaguer, príp.
iné...).
3. Pastorácia mládeže a birmovancov
- piatková sv. omša pre mládež, ďalšie aktivity. Sprevádzanie mladých pri speve, výlety, turistika,
športové aktivity. Hľadajú sa dobrovoľníci pre angažovanie sa.
- v čase prípravy birmovancov je potrebná aj sprievodná katechéza aj pre rodičov.
- premietanie filmov v pastoračnom centre
- účasť na sv. omšiach v období pôstu + príprava krížovej cesty + príprava veľkonočnej akadémie
- poskytnúť mladým priestor na vlastné návrhy v príprave na Veľkú noc, príp. iné
- zapojiť sa do mládežníckeho spevokolu
- JA A MOJA RODINA SA PRIPRAVUJEME NA VEĽKÚ NOC... kvíz pre birmovancov + ich rodičov a ostatnú
mládež
- keby si na každý piatok (napr. týždeň vopred v sobotu ) pripravila omšu jedna zo 4 skupiniek (nácvik
spevu, prosby, obetné dary, liturgické čítanie – možno sa nájde aj nový nádejný lektor....) . Čiže na
každú skupinku by vyšla služba 1x za mesiac...
- výlet s birmovancami na Hrdoš spojený s brigádou a výrobou lavičiek, zábradlia a prístrešku na Hrdoši
- vypracovať a zaviesť do praxe kreditový systém potrebný ku sv. birmovania
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-

1x v týždni mať otvorené PC so službou animátora od 16.00 do 18.00 hod. pre všetky deti a mladých
- bez stretká – na hru, film, čítanie knihy - s čajom – Farská čajovňa?:
Pondelok
Utorok
p. kaplán
Streda
Štvrtok
p. farár
Piatok
adorácia
Sobota
Nedeľa

Knižnica: dať možnosť vypožičiavať práve v tomto čase hore.
služby dobrovoľníkov a vedenie nejakých pravidelných aktivít
Farská turistika: pravidelná 1x mesačná akcia, spojená s nejakou témou duchovnou, spoločenskou
alebo praktickou (napr. vyhotovenie vyhliadky na Hrdoši – zapojiť aj birmovancov).
- ponúknuť birmovancom možnosť zúčastniť sa na aktivitách, službách, za ktoré by získali kredity,
napr. :
Vysvetlivky:
Sv.O.: príprava a účasť na sv. omši (skupinky)
S: spevokol
KC: krížová cesta
M: miništrant
P2: prednáška
L: lektor
Kn2: kino č. 2 (film v pastoračnom centre podľa
BO: biblická olympiáda
výberu animátorov – nemusí byť náboženský
N: nástenka
ale poučný)
W: farská stránka
H: príspevok do časopisu Hrdoš
K: kniha
JP: jarné prázdniny
Br1: odpratanie snehu (čistenie farských
LP: letné prázdniny
schodov počas zimných mesiacov)
DT: detský tábor (denný)
Kn1: kino č. 1 (film v pastoračnom centre podľa
I: (iné) upratovanie, krížová cesta, ruženec,
výberu animátorov – nemusí byť náboženský
upratanie PC, pomoc osamelým,
ale poučný)
starým, chorým
P1: prednáška
Br2: brigáda pred Veľkou nocou
-

-

Príprava na manželstvo – diskutujeme o návrhu spoločnej prípravy, ktorá by bola dlhodobejšia
a môže sa uskutočniť nie len 2 mesiace pred sobášom, ale aj rok – dva pred sobášom. Rozšíriť témy aj
o stretnutie so staršími manželmi, s lekárom a psychológom.

4. Pastorácia rodín (manželov)
- Májové pobožnosti – účasť rodičov + prvoprijímajúcich detí v rámci prípravy na 1. sv. prijímanie
- Príprava detí na 1. sv. prijímanie – povzbudiť deti a ich rodičov k horlivejšej účasti na sv. omšiach
nie len v nedeľu ale aj cez týždeň (za každú účasť na sv. omši dieťa získa opäť „symbol“ ( v tvare
konvalinky s menom) do kytice pre „našu nebeskú Matku Máriu
- DEŇ MATIEK – príprava akadémie (krátke pásmo 15 - 20 min) po sv. omši birmovanci +
prvoprijímajúce detí, pripomenúť si NAŠU MATKU – M Á R I U
- obdobné aktivity možno robiť aj počas mesiaca október – ružencové pobožnosti, účasť detí +
rodičov (za účasť dieťa získa napr. ružičku s menom, spoločne vytvoríme ruženec a pod...)
- v advente zdobenie stromčeka – každý dobrý skutok – vlastnoručne vytvorená ozdoba na
stromček
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Národný týždeň manželstva – duchovná obnova pre manželov, prednáška , iné aktivity
www.ntm.sk
- Pastorácia novomanželov, mladých rodín. Vytvoriť platformu na stretávanie, rady, rozhovory,
modlitbu (adorácie vo štvrtok pred prvým piatkom). Výlety, turnaj, šport, turistika.
- Pastorácia rodičov prvoprijímajúcich detí – plánujem niekoľko stretnutí kňaza aj s rodičmi
(február-apríl)
- Pastorácia rozvedených a rozvedených a znovu sobášených – poskytnúť možnosť duchovných
rozhovorov, udeľovať požehnanie, prípadne pozvať na spoločné stretnutie, vypočuť si ich
potreby, očakávania, poskytnúť pomoc.
Pastorácia chorých:
- prvopiatková návšteva chorých v domácnostiach,
- Vysluhovanie sviatosti pomazania chorých (11. február - sviatok Lurdskej Panny Márie).
Pastorácia starých:
Mesiac úcty k starším - október – pre verejnosť - v PC - Farský tím + dobrovoľníci alebo animátori, FÚ,
CZŠ (výroba košíkov, háčkovanie, pečenie kabáča - staršími,....program pre starších + burza výrobkov)
Pastorácia nekatolíkov, evanjelizácia neveriacich, nová evanjelizácia ľudí na okraji
- mala by sa u nás pastorácia pohnúť napr. v smere - NOVEJ EVANJELIZACIE (zameraná na
nepraktizujúcich katolíkov) : http://www.vincentini.sk/spiritualita/vincentska-duchovnost/duchovnetemy/sucasna-kultura-a-nevyhnutnost-jej-evanjelizacie/nova-evanjelizacia
http://www.kbs.sk/?cid=1306308633
V rámci pastorácie rodín, ktoré nie sú praktizujúce, ale aj jednotlivcov ostatných rodín, primeraným
spôsobom pozvať na bohoslužby (kňaz napíše pozvánku) a prijatie sv. zmierenia a eucharistie hlavne na
Veľkonočné sviatky, odpustovú slávnosť, Pamiatka zosnulých, Vianoce – pripomenúť im možnosť získania
odpustkov pre seba i duše v očistci.
Pastorácia miništrantov – stretnutie ..., raz v roku spoločný viacdňový tábor. Vedúcim miništrantom je xy
Pastorácia lektorov a žalmistov:
Časopis Hrdoš: Pokračovať v jeho vydávaní. Doplniť o program v PC.
Liturgia a pobožnosti:
- jeden krát v mesiaci, alebo pri výročí vzniku farnosti, resp. posviacky kostola, alebo odpustu –
hodinovú adoráciu, tak ako v Medžugorí spojenú aj meditáciou,
- prvú nedeľu v mesiaci popoludňajšiu pobožnosť k Božskému srdcu spolu s kňazom, druhá nedeľa –
fatimská pobožnosť, tretia nedeľa – ruženec k Sedembolestnej Panny Márie, štvrtá nedeľa – ruženec.
- niekedy urobiť Večeradlo s kňazom, napr. raz za štvrťrok, druhú nedeľu v mesiaci popoludní, keď sa
modlíme Večeradlo,
- Ruženec v októbri – pre verejnosť - v kostole - Farský tím + dobrovoľníci alebo animátori s deťmi
a mládežou, FÚ, CZŠ.
Program bohoslužieb v týždni, čas bohoslužieb. Podľa mienky pastoračnej rady terajší stav vyhovuje. Nie
je potrebná zmena.
Vysluhovanie sviatosti zmierenia: kedykoľvek na požiadanie a vždy v piatok a sobotu 17.00-17.45.
Spomienka na zosnulých vo farnosti - zavedieme Knihu zosnulých, kde bude 365 listov, koľko je dní
v roku, kde sa budú zapisovať mená zosnulých s dátumom narodenia a smrti.
Zostavenie zoznamu kňazov, ktorí pôsobili vo farnosti s dátumom narodenia, času pôsobenia, príp.
smrti. Údaje budú na nástenke a na internete.
Spomienka na zosnulých kňazov vo farnosti pôsobiacich, alebo z farnosti pochádzajúcich –
stanovujeme vhodný deň v roku – 4. august - sviatok sv. Jána Vianneyho, arského farára. Opäť
informácia bude aj na internete.
Stanovujeme kontaktné hodiny na fare, kedy bude určite kňaz k dispozícii. Stanovujeme:
utorok 9.00-12.00 a streda a piatok 13.00-16.00.
-

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

4

Pastoračný plán farnosti Švošov 2012 - 2017
18. Farská charita: - Chceme sa venovať identifikácii ľudí vo farnosti, ktorí potrebujú pomoc. Budeme sa
usilovať založiť skupinu dobrovoľníkov pre prácu vo farskej charite.
19. Púť farnosti: Pripravíme púte: jednodňová Litmanová (august 2012), Levoča (2013), Medžugorie
(29.06.2014 – 06.07.2014), dvojdňová Skalka pri Trenčíne (sv. Andrej-Svorad a Benedik) a Nitra
(Nitriansky hrad, Chrám sv. Emeráma – pôsobisko sv. Metoda) - (júl – august).
20. Prvé soboty v mesiaci budú zasvätené P. Márii Fatimskej.
21. KALENDÁRIUM:
Cezročné obdobie:
január - Školsky ples –pre verejnosť – v KD - zabezpečí CZŠ, FÚ
2. február - Obetovanie Pána – Hromnice – Deň zasväteného života
11. február – Lurdská P. Mária - vysluhovanie sviatosti pomazania chorých pri večernej sv. omši,
Národný týždeň manželstva – pre manželov a verejnosť – v kostole, v PC, - zabezpečí Farský tím +
dobrovoľníci, FÚ
14. február - Sv. Valentín – Deň priateľstva a zamilovaných
19. marec - Sv. Jozef
Pôstne obdobie:
22. február 2012 - Popolcová streda
25. marec - Zvestovanie Pána
Veľký týždeň:
Zelený štvrtok - 12 apoštolov z radov veriacich – večera....
Veľký piatok - Krížová cesta – pre verejnosť – v uliciach dediny alebo v kostole - zabezpečí Farský
tím + dobrovoľníci alebo animátori s deťmi a mládežou a FÚ
Veľkonočné obdobie:
Nedeľa Božieho milosrdenstva – korunka k Božiemu milosrdenstvu
16. apríl každoročne – celodenná poklona vo farnosti,
Nedeľa dobrého Pastiera – modlitby za kňazov
4. máj 2014 – 11. výročie posviacky misijného kríža (2003),
12. máj 2014 – 14. výročie posviacky zvonov Ján, Mária, Matúš, Jozef (2000),
11. máj 2014 - Deň matiek – pre verejnosť – v KD – zabezpečí CZŠ, FÚ
23. máj 2014 – 21. výročie posviacky základného kameňa kostola (1993),
Cezročné obdobie:
11. máj 2014 – slávnosť 1. sv. prijímania,
Božie telo - oltáriky - farníci
Deň otcov – pre otcov a verejnosť - KD, ihrisko – kultúrno – športová aktivita - zabezpečí Farský tím
+ dobrovoľníci, FÚ
29. jún - Sv. Peter a Pavol – TeDeum,
30. jún 2012 - Púť farnosti k hrobu biskupa J. Vojtaššáka v Sp. Kapitule, Sp. Hrad, Levoča,
1. júl 2014 – 16. výročie založenia farnosti Švošov (1998),
Júl - Denný letný tábor - pre deti – PC – zabezpečí Farský tím + dobrovoľníci, FÚ
4. august každoročne - sviatok sv. Jána Vianneyho, arského farára – spomienka na živých
i zomrelých kňazov pôsobiacich vo farnosti alebo pochádzajúcich z farnosti Švošov,
15. augusta - Nanebovzatie Panny Márie
3. september 2014 - začiatok školského roka v CZŠ
5. september každoročne – celodenná poklona vo farnosti,
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14. september 2014 –106 rokov od postavenia kríža na Starej stanici (1908),
12. - 14. september 2012 - Duchovná obnova pred odpustovou slávnosťou - v kostole, v PC zabezpečí FÚ (pozvať kňazov)
14. september 2014 – DEŇ ŠVOŠOVA
15. september o 10.30 - Sedembolestná Panna Mária – odpustová sv. omša
21. september 2012 – 214. výročie posviacky Kaplnky sv. Matúša (1798),
21. september - Sv. Matúš, patrón obce a kaplnky
25. september 2014 – 20. výročie posviacky kostola, farská slávnosť (1994),
4. október 2014 – 16. výročie založenia Ružencového bratstva vo Švošove (1.10.1998),
Misijná nedeľa – po sv. omši v PC posedenie – ponuka misijného koláča od detí a príp. rodičov +
zbierka – zabezpečia animátori
1.11. Sviatok všetkých svätých
2.11. Spomienka na všetkých verných zosnulých – sviečka za nenarodené deti
Advent:
6. december o 17.00 (štvrtok) - Sv. Mikuláš –pre verejnosť – v kostole – zabezpečí CZŠ, kňaz, OÚ
14. december 2014 o 14.00 - Adventná akadémia - pre verejnosť – v kostole – zabezpečí CZŠ, FÚ
Vianočné obdobie:
24. december (PO) o 9.00 – Štedrý deň – Dobrá novina, vyslanie koledníkov,
25. december (UT) o 15.00 – Narodenie Pána
26. a 27. december (ST a ŠTV) – koleda
27. december (ŠTV) – sv. Jána evanjelistu – 17.00 sv. omša + požehnanie vína + posedenie pri víne
v PC pre dospelých + Koncert kolied + tematické pásmo - pre verejnosť – zabezpečí Farský tím +
dobrovoľníci, FÚ
28. december 2014 (NE) - Slávnosť Sv. Rodiny o 10.30 sv. omša a obnovenie manželských sľubov –
spev spevokolu + tematický kultúrno - športový program (pre rodiny) - v PC alebo v KD – zabezpečí
Farský tím + dobrovoľníci, FÚ
31. december – Silvester – výstup na Hrdoš s modlitbou – pre verejnosť - Farský tím + dobrovoľníci
22. Organizácia modlitieb pred sv. omšou:
Pondelok
Kutláková Mária, Sidorová Danka
Utorok
Gerecová Anna, Klencová Mária, Vrlíková Johana
Streda
Gerecová Anna (st.stanica), Marošová Oľga
Štvrtok
Gerecová Anna, Klencová Mária, Vrlíková Johana
Piatok
ADORÁCIA
Sobota
Javorková Viera, Bražinová Anna
Nedeľa
Kubíková Anna, Rošteková Judita, Sidorová Mária
Popoludní sa budú modliť členovia "Ruží" - Ružencového bratstva
I. nedeľa v mesiaci - Ruža - horliteľka - Javorková Viera
II. nedeľa v mesiaci - Ruža - horliteľka - Bražinová Anna
III. nedeľa v mesiaci - Ruža - horliteľka - Široňová Jana
IV. nedeľa v mesiaci - Ruža - – Sidorová Daniela, Malá Anna

23. KTO PLÁN USKUTOČNÍ:
Farský tím je spoločenstvo angažovaných veriacich, laikov. Tvoria ich: organisti,
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spevokol detí a mládeže, spevokol dospelých, lektori, žalmisti, mimoriadni
vysluhovatelia sv. prijímania, miništranti, animátori, katechéti, kostolníčky, ľudia
starajúci sa o výzdobu, farská ekonomická rada, farská pastoračná rada, tím
animátorov.
Na ostatné pozície - pozívať angažovať sa (aby to nebolo iba o tých istých
a pripraviť i novú generáciu).
Zabezpečiť Farskému tímu ich formáciu, duchovné sprevádzanie a vedenie
kňazom – podľa zadelenia (napr. samostatne pre miništrantov, animátorov,
lektorov,....).
Možno stretávať sa 1x mesačne pravidelne + výlet.
Prostredníctvom animátorov vytvoriť malé spoločenstvá – skupinky s rôznou
úrovňou duch. poznania a veku. Tiež sa stretávať pravidelne na stretkách 1x alebo
2x mesačne v PC + akcia s kňazom. Spracovať podrobný rozpis služieb – zavesiť na
web.
Pastoračné centrum - PC:
Začať ho využívať vo väčšej miere a to na stretká, duchovné cvičenia, formácie,
voľnočasové aktivity a akcie farnosti. Vypracovať pravidelne opakujúce sa
stretnutia a iné akcie v PC. Vypracovať rozpis služieb (upratovanie)
a zodpovedností (dozor, kľúče) v PC. O činnosti, rozvrhoch a službách napísať –
zavesiť na web (máme tam len štatút - dosť dlho).
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