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Ôsme stretnutie kurzu farských buniek 

FARNOSŤ 



Domáca úloha 
VYHODNOTENIE 

• Urobil som si štúdium Biblie na str. 136 a na 
jeho základe som odhadol samého seba čo do 
kresťanských cností, charakteristických pre 
communio Cirkvi. 

• Prečítal som si Evangelii nuntiandi 74 až 82 a 
napísal som, čo ma oslovilo (str. 137) 

• Podarilo sa mi vrátiť sa ešte raz ku stranám 
126 až 130 (priebeh stretnutia bunky). Ak už v 
nejakom spoločenstve som – nakoľko sa to, čo 
robíme na našich stretnutiach, podobá tejto 
schéme? 

• Podarilo sa mi vrátiť sa ešte raz ku stranám 
131 až 135 (sedem cieľov bunky). Ak už v 
nejakom spoločenstve som – nakoľko v praxi 
sledujeme tieto ciele aj v tom našom? 



PRIPOMENUTIE… 



PRIPOMENUTIE… 



PRIPOMENUTIE… 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 
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Ôsmy krok „SIETE“ 

Začlenenie do 
farnosti. 



mimo príručku 

Ježiš nezaložil chaos! 
Počas celého svojho účinkovania 

(a určite aj predtým vo svojich modlitbách) 

Ježiš pracoval na jednej jedinej veci, ktorú 
nám potom, v samom závere, po sebe 
zanechal. 

Tou „vecou“ bola 

CIRKEV 
• Vyvolil učeníkov ako jej základ a formoval ich; 

• z nich apoštolov ako prvých biskupov a udelil im moc 
riadiacu aj moc sláviť sviatosti; 

• a z nich Petra ako prvého pápeža, svojho námestníka; 

• a zázrakmi a vyučovaním zástupov pripravoval pôdu pre 
jej prvé ohlasovanie na Turice (kedy sa, nie náhodou, 
pridalo 3 000 ľudí, samým Ježišom „predpripravených“); 



mimo príručku 

Ježiš nezaložil chaos! 
Ako vidieť, táto Cirkev je 

ORGANIZMUS, 
ktorý más svoju Kristom danú štruktúru a 
organizáciu, nie je to len nejaké neforemné 
„nahromadenie“ ľudí. 

 

 

„Nech nie je medzi vami nič, čo by vás mohlo 
rozdeľovať, ale zjednoťte sa s biskupom a 
predstavenými na vzor a dôkaz nesmrteľnosti. Ako 
teda Pán neurobil nič ani sám, ani cez apoštolov 
bez Otca, s ktorým je spojený, tak ani vy nerobte 
nič bez biskupa a kňazov.“ 

(sv. Ignác Antiochijský, biskup a žiak Jána Apoštola) 



mimo príručku 

Ježiš nezaložil chaos! 
A my máme dve možnosti: 

VZIAŤ, alebo 
NECHAŤ TAK. 

• Môžeme sa k tejto Kristovej Katolíckej 
Cirkvi pripojiť a stať sa jej súčasťou – a 
v nej súčasťou Krista; 

• alebo ju odmietnuť a s ňou aj Krista. 

 

Ale naozaj si nemôžeme založiť nejakú 
vlastnú cirkev, vytvoriť si nejaké stretko 
podľa našich chutí a predstáv a 
vyhlasovať: toto je cirkev!  

To sa naozaj nedá! 
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Situácia je preto daná! 
Cirkev tu je, založená Kristom, 

prítomná v diecéze 

a skonkrétnená vo farnosti. 
 

Akékoľvek stretko, spoločenstvo, bunka,… ak 
majú byť cirkevní a katolícki, musia byť s 
Cirkvou práve v tomto 

 

„jej viditeľnom organizme spojení 
s Kristom … a to zväzkami 
vyznania viery, sviatostí a 
cirkevného vedenia a 
spoločenstva.“  

(KKC 837) 

„Nech v sebe vytrvalo 
pestujú porozumenie pre 
diecézu, v ktorej je 
farnosť akoby bunkou.“ 

(Christifideles laici 25) 
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TRI PILIERE JEDNOTY 
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VYUČOVANIE 
(lekcie od farára) 

OZNAMY 
(informácie o dianí 

vo farnosti a 
zapojenie sa do 

neho) 

HLÁSENIE 
ANIMÁTORA 

– ale tým sa to ešte 
nekončí! 

„Evanjelizačná bunka 
bude rásť zdravo a bude 
sa rozmnožovať v tej 
miere, v akej je 
začlenená do 
cirkevného tela 
farnosti“ 

(Piergiorgio Perini) 

„Žime podľa pravdy a v 
láske všestranne 
vrastajme do toho, ktorý 
je hlavou, do Krista.  16 Z 
neho celé telo, pevne 
zviazané a pospájané 
všetkými oživujúcimi 
spojivami, podľa činnosti 
primeranej každej časti, 
rastie a buduje sa v 
láske.“  

(Ef 4,15-16 SSV) 

Niektoré z týchto „pút jednoty“ s farnosťou už poznáme: 

Dnes sa 
tomuto 
budeme 
venovať 
ďalej 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 
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Na rovine jednotlivcov 

• ČLENOVIA – cieľavedome a aktívne vytvárajú medzi sebou navzájom putá služby, 

načúvania jeden druhému a bratstva; 

• VEDÚCI – skĺbujú vzťahy v dvoch rovinách: DOVNÚTRA medzi členmi bunky a 

napomáhajú jej byť spoločenstvom; NAVONOK medzi sebou a vedúcimi ostatných  
buniek v organickej sieti (systéme) jednotlivých buniek; 

• PASTIER – ako predstaviteľ 

Krista-Hlavy vo vzťahu k Telu 
bdie nad skĺbením siete 
buniek s celou farnosťou a to 
dvomi hlavnými úlohami: 

- udržiavanie vízie 
evanjelizácie, rastu a 
rozmnožovania; 

- sýtenie a formovanie 
každého člena a vedúceho ku 
zrelosti kresťanského života 

začleňovanie sa do štruktúry organizmu farnosti: 



„Rast Cirkvi, popísaný v 
Skutkoch apoštolov, sa deje 
cez štruktúrovane služieb, 
dobre definovaných. V 
tejto organizácii, Duch 
Svätý, prvý činiteľ rastu 
Cirkvi, nekoná mimo 
štruktúru, ale naopak, 
vyjadruje sa 
prostredníctvom nej.  

Kto teda chce jednať v 
Duchu, má sa vyvarovať 
improvizácie a povrchnosti. 
Podobne ako telo nemôže 
držať bez kostry, ani v tak 
komplexnom organizme, 
akým je cirkev, nesmie 
chýbať cirkevná štruktúra.“ 

(Piergiorgio Perini) 
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Na rovine buniek 

• každý člen bunky je sprevádzaný svojim vedúcim (animátorom); 

• každý vedúci (animátor) je sprevádzaný svojim pastierom, resp. 
koordinátorom. 

TOTO JE ŠTRUKTÚRA CHARAKTERISTICKÁ HLAVNE PRE 
FARNOSTI, KTORÉ SA TÝMTO SMEROM EŠTE LEN VYBERAJÚ. 

Základná štruktúra farnosti: 



„Rast Cirkvi, popísaný v 
Skutkoch apoštolov, sa deje 
cez štruktúrovane služieb, 
dobre definovaných. V 
tejto organizácii, Duch 
Svätý, prvý činiteľ rastu 
Cirkvi, nekoná mimo 
štruktúru, ale naopak, 
vyjadruje sa 
prostredníctvom nej.  

Kto teda chce jednať v 
Duchu, má sa vyvarovať 
improvizácie a povrchnosti. 
Podobne ako telo nemôže 
držať bez kostry, ani v tak 
komplexnom organizme, 
akým je cirkev, nesmie 
chýbať cirkevná štruktúra.“ 

(Piergiorgio Perini) 
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Na rovine buniek 

• každý člen bunky je sprevádzaný svojim vedúcim (animátorom); 

• každý vedúci (animátor) je sprevádzaný svojim vedúcim oblasti 
(oblastným animátorom), ktorý je zodpovedný za 3 až 5 vedúcich buniek 
(animátorov); 

• a každý vedúci oblasti (oblastný animátor) je sprevádzaný svojim 
pastierom, resp. koordinátorom. 

• Ak je buniek ešte viac, vytvorí sa ďalší stupeň, zóna – a potom je 
postupnosť: pastier – vedúci zóny – vedúci oblastí – vedúci buniek. 

TOTO JE KOMPLETNÁ ŠTRUKTÚRA V „ZABEHNUTEJ“ FARNOSTI. 

Ak je spoločenstiev viac: 



„Rast Cirkvi, popísaný v 
Skutkoch apoštolov, sa deje 
cez štruktúrovane služieb, 
dobre definovaných. V 
tejto organizácii, Duch 
Svätý, prvý činiteľ rastu 
Cirkvi, nekoná mimo 
štruktúru, ale naopak, 
vyjadruje sa 
prostredníctvom nej.  

Kto teda chce jednať v 
Duchu, má sa vyvarovať 
improvizácie a povrchnosti. 
Podobne ako telo nemôže 
držať bez kostry, ani v tak 
komplexnom organizme, 
akým je cirkev, nesmie 
chýbať cirkevná štruktúra.“ 

(Piergiorgio Perini) 
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Na rovine buniek 

• vedie (animuje) ju farár; 

• jej členmi sú koordinátor, vedúci 
oblastí / zón, prípadne ďalší kňazi vo 
farnosti. 

 

V prípade začínajúcej farnosti to bude 
najskôr len farár + animátori 
jednotlivých buniek. 

Ak je spoločenstiev viac: 

DOPROVODNÁ 
BUNKA 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



Pastoračná zodpovednosť 
laikov 
po ktorej volá v Christifideles laici  
Ján Pavol II. a ktorá je základom pre to, aby  
farnosť bola spoločenstvom. 
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Vedúci (animátor) 

LAIK 

ZRELÝ KRESŤAN 

POVERENÝ FARÁROM 



„Každý vedúci je iný, ale každý dostáva 
schopnosť odrážať v bunke osobné kvality 
vernosti, disponovanosti, lásky a modlitby, 
pretože platí, že bunka je obrazom svojho 
vedúceho.“ 

(Piergiorgio Perini) 

strana 145 až 149 

Vedúci (animátor) 

LAIK 

ZRELÝ KRESŤAN 

POVERENÝ FARÁROM 



Prijíma tak povolanie Boha k tejto službe 
a dáva svoje dary a schopnosti k dispozícii 
bunke, ktorej slúži: 

modlí sa za ňu a prihovára, kontaktuje  
neprítomných, utešuje skleslých, povzbudzuje,  
preukazuje zdravý úsudok, všetko zveruje Pánovi, 
načúva s láskou a porozumením všetkým 
a bez posudzovania. 

strana 145 až 149 

Vedúci (animátor) 

LAIK 

ZRELÝ KRESŤAN 

POVERENÝ FARÁROM 



Zodpovednosť vedúceho: 
• prvý evanjelizátor a vychovávateľ evanjelizátorov 
• sprevádza rast bunky podľa jej 7 cieľov 
• bdie nad harmonickým rastom celej bunky 
• formuje nových vedúcich 
• uznáva charizmy členov a zveruje im služby 
• je oporou, príkladom a vzorom 
• zúčastňuje sa života farnosti 
• má tímového ducha 
• zdieľa víziu bunky a spolupracuje s členmi nadradenej štruktúry 

strana 145 až 149 

Vedúci (animátor) 

LAIK 

ZRELÝ KRESŤAN 

POVERENÝ FARÁROM 



„Tok cirkevnej autority“: 
• biskup vymenovaný pápežom; 

• farár ustanovený biskupom; 

• animátor ustanovený farárom. 
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Vedúci (animátor) 

LAIK 

ZRELÝ KRESŤAN 

POVERENÝ FARÁROM 



Má podiel na víziách a cieľoch farára, je  
s nimi zjednotený a osvojuje si ich, aby  
na nich spolu s farárom pracoval.  

Má farárov CIEĽ, zdieľa jeho SNY aj jeho 

VIERU v ich naplnenie v Božej Moci. 
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Vedúci (animátor) 

LAIK 

ZRELÝ KRESŤAN 

POVERENÝ FARÁROM 
„Kde niet vízie 

(videnia), ľud hynie.“ 
(Prísl 29,18) 

Cirkev je putujúca – 
a bez vízie je 

putovanie nemožné.  

Nemôžeme ako 
Cirkev žiť bez jasnej 

vízie, ktorú  
nasledujeme. 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



Pripravuje sa na to, aby sa časom (pri  
najbližšom delení bunky) aj sám stal vedúcim. 

Zastupuje vedúceho, keď treba.  
Cvičí sa vo vedení stretiek bunky. 
Podľa pokynov vedúceho sa podujíma na 
stále náročnejšie úlohy v rámci bunky. 
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Spoluvedúci (zástupca) 

Vybraný vedúcim bunky 

so súhlasom farára a 
vedúceho oblasti 



Mal by prejsť formáciou – napríklad vhodným 
kurzom, alebo si naštudovať manuál 
– a takisto sa teší zvláštnej pozornosti 
a starostlivosti vedúceho v rámci jeho 
formačného úsilia v bunke. 

strana 148 až 149 

Spoluvedúci (zástupca) 

Vybraný vedúcim bunky 

so súhlasom farára a 
vedúceho oblasti 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



Vykázateľnosť je v Cirkvi 
neustále prítomná vec: 

• biskupi sa pravidelne 
zodpovedajú Svätej stolici a 
pápežovi – od výkazov až po 
návšetyv Ad limina. 

• farár sa pravidelne 
zodpovedá svojmu 
biskupovi – formou hlásení 
a výkazov, ale aj cez osobné 
stretnutia. 

• obdobne sa vedúci 
spoločenstiev a buniek 
zodpovedajú farárovi – 
formou hlásení a výkazov, 
ale aj formou osobného 
vzťahu a spoločenstva.  

Táto ich „vykázateľnosť“ je 
o to intenzívnejšia, o čo 
intenzívnejšia je aj ich 
forma spolupráce s farárom 
v porovnaní napríklad so 
vzťahom farár-biskup a pod. 

strana 150 až 151 

Vykázateľnosť … alebo „Vydaj počet zo svojho šafárenia!“  

(Lk 16,2 SSV) 

NA ROVINE POSTOJOV: 
• vedúci sa sám v sebe zaväzuje, že bude pôsobiť v rámci 
štruktúry farnosti a bude sa jej zodpovedať za svoje konanie a za 
to, čo sa deje v jeho bunke; 

• má tímového ducha a je otvorený spolupráci s druhými v rámci 
farskej štruktúry; 

• má ducha poslušnosti a rešpektu voči (hierarchickej) štruktúre 
Cirkvi 

A KONKRÉTNE: 
• Vyplňuje „Formulár o priebehu stretnutia bunky“ 



Vykázateľnosť je v Cirkvi 
neustále prítomná vec: 

• biskupi sa pravidelne 
zodpovedajú Svätej stolici a 
pápežovi – od výkazov až po 
návšetyv Ad limina. 

• farár sa pravidelne 
zodpovedá svojmu 
biskupovi – formou hlásení 
a výkazov, ale aj cez osobné 
stretnutia. 

• obdobne sa vedúci 
spoločenstiev a buniek 
zodpovedajú farárovi – 
formou hlásení a výkazov, 
ale aj formou osobného 
vzťahu a spoločenstva.  

Táto ich „vykázateľnosť“ je 
o to intenzívnejšia, o čo 
intenzívnejšia je aj ich 
forma spolupráce s farárom 
v porovnaní napríklad so 
vzťahom farár-biskup a pod. 
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Vykázateľnosť … alebo „Vydaj počet zo svojho šafárenia!“  

(Lk 16,2 SSV) 

NA ROVINE POSTOJOV: 
• vedúci sa sám v sebe zaväzuje, že bude pôsobiť v rámci 
štruktúry farnosti a bude sa jej zodpovedať za svoje konanie a za 
to, čo sa deje v jeho bunke; 

• má tímového ducha a je otvorený spolupráci s druhými v rámci 
farskej štruktúry; 

• má ducha poslušnosti a rešpektu voči (hierarchickej) štruktúre 
Cirkvi 

A KONKRÉTNE: 
• Vyplňuje „Formulár o priebehu stretnutia bunky“ 



Vykázateľnosť je v Cirkvi 
neustále prítomná vec: 

• biskupi sa pravidelne 
zodpovedajú Svätej stolici a 
pápežovi – od výkazov až po 
návšetyv Ad limina. 

• farár sa pravidelne 
zodpovedá svojmu 
biskupovi – formou hlásení 
a výkazov, ale aj cez osobné 
stretnutia. 

• obdobne sa vedúci 
spoločenstiev a buniek 
zodpovedajú farárovi – 
formou hlásení a výkazov, 
ale aj formou osobného 
vzťahu a spoločenstva.  

Táto ich „vykázateľnosť“ je 
o to intenzívnejšia, o čo 
intenzívnejšia je aj ich 
forma spolupráce s farárom 
v porovnaní napríklad so 
vzťahom farár-biskup a pod. 

strana 154 

Vykázateľnosť … alebo „Vydaj počet zo svojho šafárenia!“  

(Lk 16,2 SSV) 

Záväzky vedúceho a členov  
bunky voči štruktúre(!): 
VEDÚCI: 
• stále sa modlí, spoločne s členmi svojej bunky; 
• každý týždeň vedie stretnutie bunky; 
• každé dva alebo tri týždne sa stretáva so svojim oblastným 
vedúcim. 

ČLEN BUNKY: 
• každý týždeň sa zúčastňuje stretnutia bunky; 
• zúčastňuje sa spoločných stretnutí v rámci oblasti alebo zóny, 
keď sa organizujú – napríklad spoločné stretnutia, spoločná 
liturgia všetkých členov všetkých buniek spoločne raz za 6 – 8 
týždňov a pod. 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



Domáca úloha 
strana 155 až 158 

• Urobte si štúdium Biblie na str. 155 a 156 

• Preštudujte si Ex 18,13-27 a vypracujte úlohy 
na strane 157 

• Vráťte sa k „Desatoru vedúceho“ a k 
„ingredienciám úspechu“ na stranách 148 a 149. 
Pouvažujem nad nimi. Ak už som v nejakom 
spoločenstve, pouvažujem, nakoľko ich v ňom 
nachádzam – a prípadne čo iné by som z nášho 
spoločenstva vzal a doplnili tým zmienené 
zoznamy. 

• Ak budem mať čas, prejdem si informatívne 
strany 151 až 154, body 3 až 6, aby som získal 
celkový rámcový pohľad na fungovanie buniek v 
rámci ich širšej štruktúry. 



Koniec dnešnej lekcie 

FARNOSŤ 08 
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