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1.Úvod: 

 

(Čl. 15, § 1 PAŽ) Proces formácie sprevádza členov Združenia po celý ich život, 

pretože Pán stále povoláva prostredníctvom  neustálych zmien osobných 

a miestnych skúseností 

(Čl. 15, § 2 PAŽ) Združenie podporuje štruktúrované a pružné formačné procesy, 

spoločné alebo individuálne, 

(Čl. 16, §2 PAŽ) Hlavné formačné iniciatívy sú: 

- pravidelné stretnutia aspoň raz za mesiac, uskutočňované podľa potrieb života 

a apoštolátu členov strediska; iné formy stretávania podľa možnosti zamerané na 

dobro danej oblasti  a občianskej spoločnosti 

Ján Pavol II. Novo milenio ineunte: : „Ak chceme byť verní Božiemu plánu a 

zodpovedať aj veľkým očakávaniam sveta, v tisícročí, ktoré sa začína, stojí pred 

nami veľká výzva: „Urobiť z Cirkvi dom a školu spoločenstva´.“ 

(NMI 43) 

 

Opodstatnenosť  formačno-animačných stretnutí (ďalej iba F-A)  

 

 „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.“  

   (Gn  2,19) 

Božia prozreteľnosť operatívne rieši postavenie človeka uprostred jeho diela. Má 

poslanie, na ktoré už nie je sám. Je za ním rodina, najprv pokrvná, potom duchovná, 

lebo „keď sa slabé sily spoja...“ dopĺňa náš zakladateľ.  

Nová doba nám žiaľ ponúka opak, berie nám rodinu, duchovno, zázemie, bezhlavo 

nás posúva do aktivít a po nich do samoty bez Boha. 

 „Ak chceme byť verní Božiemu plánu a zodpovedať aj veľkým očakávaniam sveta, v 

tisícročí, ktoré sa začína, stojí pred nami veľká výzva: „Urobiť z Cirkvi dom a školu 

spoločenstva´.“ (JP II.NMI 43)  

Čo to znamená? Na všetkých úrovniach vzťahov: teda v rodinách, v spoločenstvách, 

vo farnostiach, v saleziánskej rodine  vytvárať také vzťahy, aby sa ľudia cítili  medzi 

sebou ako doma, teda v autentickej rodine a vytvárať priestor, kde by sa zároveň 

mohli opravdivým vzťahom aj učiť . Svätý Otec nás varuje, aby sme vo svojej 

činnosti neskĺzli len do rôznych aktivít, i keď dobre mierených. Skôr nás 

povzbudzuje osvojovať si „spiritualitu spoločenstva“ ktorá v sebe nesie  schopnosť 

cítiť brata a sestru vo viere v hlbokej jednote tajomného tela Cirkvi, čiže ako niekoho, 

„kto patrí ku mne“, aby som vedel spolu s ním prežívať jeho radosti a jeho bolesti, 

uhádnuť jeho želania, postarať sa o jeho potreby a ponúknuť mu pravé a hlboké 

priateľstvo.“ (NMI 43) a aby sme spoločne rozvíjali charizmu dona Bocsa, ku ktorej 

sme boli povolaní. 

Preto nám združenie ponúka  bratské stretnutia, ktoré nás majú permanentne rozvíjať  

a povzbudzovať v poslaní  i vo vzťahoch. Teda formovať a animovať. Prijímajme 

túto aktivitu ako veľkú Božiu ponuku. 

 



 

2. Podstatné prvky  F-A stretnutí:  

    V rámci  slovenskej provincie ASC existujú strediská , ktoré sa od seba líšia 

počtom členov, vekovým zložením, teritoriálnym rozložením, apoštolským 

zameraním a inými danosťami prostredia a ľudského potenciálu. Preto nemôžu byť  

F-A stretnutia tak rôznorodých  stredísk  úplne identické. Ich obsah a rozsah môže 

byť modifikovaný podľa miestnych potrieb za predpokladu zachovania týchto 

podstatných prvkov: 

 

1. duchovný rozmer  

2. rodinnosť 

3. formačný rozmer  

4. pracovný rozmer 

 

Ad.1 Duchovný rozmer je rozvíjaný cez spoločnú modlitbu. Ideálom je začať F-A 

stretnutie, ak to okolnosti dovoľujú, svätou omšou priamo na mieste stretnutia, 

prípadne v kostole v rámci saleziánskej farnosti, resp. účasťou na sv. omši vo 

farnosti, kde skupinka ASC pôsobí. Ak stretnutie nie je priamo či nepriamo  spojené 

so sv. omšou, tak sa jeho duchovný rozmer posilní spoločnou modlitbou 

(moderovaná modlitba animátora stretnutia, modlitba breviára, sv. ruženca,  spoločné 

rozjímanie...) 

Ad.2  Rodinnosť cez budovanie vzťahov a otvorenosti v rámci rôznorodých aktivít 

s rozmerom referovania, resp. podelenia sa s prežívaním viery a povolania 

(informácie o potrebách, prežívanie radostí, bolestí...). Bolo by vhodné, aby si každá 

skupinka  zadefinovala vlastnú štruktúru referovania za predpokladu nenásilnosti 

a rešpektovania slobody jednotlivca. Pružnosť aktivity sa dá zabezpečiť 

moderovaním zameraným na vytvorenie  rovnakého priestoru na prejavy 

jednotlivých členov skupiny. Obsah podelenia sa členov môže byť usmernený aj 

zamyslením sa  nad otázkou: "Čo Boh urobil pre mňa a čo ja pre Boha?" (z pohľadu 

posledného obdobia) 

     Neodmysliteľným predpokladom budovania kvalitných vzťahov je dôvera 

a vedomie zodpovednosti členov  skupiny za diskrétne zaobchádzanie so  zverenými 

informáciami.   

 

Ad.3 Formačný rozmer nesie v sebe formačná téma pripravovaná v rámci 

permanentnej formácie pre celú provinciu ASC, témou môžu byť aj aktuálne ponuky, 

výzvy a potreby  Cirkvi a spoločnosti, príhovory hlavného predstaveného. Formáciu 

obohacuje  úvaha nad článkom/paragrafom z PAŽ, meditácia nad Božím slovom.... 

Rozsah vyvážiť podľa daností a potrieb skupiny.  Vyžaduje sa, aby bola formačná 

téma prednesená kvalitne, prípadne interaktívne, resp. analyzovaná v menších 

skupinách ( animátor ustráži zotrvanie pri téme počas reakcií),  formačný charakter 

môže mať aj homília v rámci svätej omše. 



Ad. 4 Pracovný rozmer  je zameraný na prípravu spoločných  aktivít, plánovanie a 

zhodnotenie činností, vrátenie sa k strediskovému projektu, riešenie potrieb strediska, 

jednotlivcov,  miestnej saleziánskej rodiny, výzvy z provincie, Cirkvi, farnosti,  

okolia, blok  aktuálnych informácií  z PR, z podujatí, ktoré oslovujú naše povolanie...  

                                               

 

3. Návrh na štruktúru F-A stretnutia: 

 

V našom prostredí  sa rysujú  dve/tri formy stretnutí v závislosti od veľkosti strediska 

 - celostrediskové  

 - skupinkové 

 - medzistrediskové 

Pri strediskách s menším počtom členov tvorí stredisko jednu skupinu, ktorá sa môže 

pri niektorých aktivitách F-A stretnutia rozčleniť na menšie skupinky. Veľké 

strediská sa delia na menšie formačno-animačné skupiny . Rozdelenie členov na 

skupiny si strediská definujú na základe vlastných daností, najobjektívnejšie je 

rozdelenie losovaním. Je možné však zohľadniť  zadelenie členov  podľa zamerania 

apoštolátu, veku členov, miesta bydliska, či iných kritérií. Optimálny počet členov 

skupiny 10-12. Vzhľadom na potrebu budovania bratských vzťahov v rámci celého 

strediska by bolo v dohodnutom časovom intervale vhodné rotovanie členov 

v jednotlivých skupinách.   

Za účelom budovania vzťahov, získavania  skúsenosti, resp. pri príprave nejakej 

regionálnej aktivity  je možné obohatiť ponuku formačných aktivít  o 

medzistrediskové  F-M stretnutie, v rámci ktorého sa môžu stretnúť  susedné alebo 

partnerské strediská.  

 

4. Frekvencia  stretnutí:   raz mesačne. 

       Pri  väčších strediskách delených na skupinky sa môžu  pravidelné mesačné 

stretnutia skupinky doplniť raz za tri mesiace celostrediskovým stretnutím všetkých 

skupiniek. Tieto stretnutia sú vhodné na prerokovanie rôznych potrieb, ktoré sú 

výstupom celého strediska a zároveň sa  rozširuje  priestor pre vzájomné budovanie 

a upevňovanie vzťahov v rámci všetkých členov strediska. 

 

5. Dĺžka stretnutia:  minimálne. 2 hodiny (mimo sv. omše) v závislosti od programu, 

lokálnych podmienok, charakteru, potrieb  a veľkosti a zvyklostí  skupiny, či 

strediska. V prípade záujmu členov strediska sa doporučujú  aj rôzne  formačno-

animačné variácie rozšírených víkendových stretnutí, ktoré môžu výrazne posilniť 

kvalitu rozvoja vzájomných vzťahov.  

Okrem formačného prostriedku  je zámerom  každého stretnutia aj animácia ASC, nie 

znechutenie z dlhotrvajúcich neplodných sedení. 

 

 

 



6. Program stretnutia: 

1. Zvítanie sa  ASC , aklimatizácia na prostredie 

2. Úvodná modlitba- ideál sv. omša 

3. PAŽ – úvaha nad článkom, paragrafom 

4. Formačno-animačná téma 

5. Reakcie na tému - možnosti aplikácie v praxi,  

    väčšie stretnutie rozdeliť  na  skupinky – moderovaná aktivita 

6. Podelenie sa  – spoločne, resp. v skupinkách,  

7. Informácie z MR, PR, aktivity, angažovanosť, potreby, 

    priestor pre hostí (SDB, FMA...).... 

8. Záverečná modlitba 

 

7. Zodpovednosť za F-A stretnutie 

    Prvotnú zodpovednosť nesie miestna rada. Ak sa stredisko delí na skupiny, 

prechádza táto kompetencia na  radcu, ktorý buď priamo vedie F-A stretnutie, alebo 

tým poverí niektorého iného člena ASC. Animátor stretnutia zabezpečuje miesto 

stretnutia (ak nie je pevne dané). Ak stredisko/skupinka nemá vopred naplánované 

pevné termíny stretnutí, zabezpečuje pozvánky (prípadne pripomenie blížiaci sa 

termín), vedie  modlitby a prednesie formačnú tému. Citlivo moderuje referovanie 

členov tak, aby dostal každý účastník priestor na podelenie sa, pri reakciách na tému 

dbá, aby sa  diskusie nevzďaľovali od danej témy, aby sa stretnutie nezdravo 

nepredlžovalo. 

8. Priestory F-A stretnutí 

    Každé stredisko  si samo vytvára možnosti a skvalitňuje aj priestorové podmienky 

pre svoju činnosť. Tieto stretnutia možno realizovať priamo v strediskách saleziánov 

(oratórium. Domka), FMA (Laura), ak pôsobia v danej lokalite. Ak sú ASC mimo 

diel SDB a FMA hľadajú sa možnosti spolupráce s miestnou farou. Skupinkové 

stretnutia môžu rotovať po domácnostiach svojich členov. Zvlášť vhodné je 

realizovať  stretnutia v rodinách, ktoré majú sťaženú možnosť účasti na F-A 

stretnutiach.  

 

9. Materiálno –technické zabezpečenie 

   Prípravu priestorov na stretnutie  zabezpečuje podľa miestnych podmienok 

animátor stretnutia tak, aby mohli byť operatívne použiteľné. Z pohľadu 

plnohodnotnejšieho budovania atmosféry rodinnosti je vhodnou súčasťou stretnutia aj 

agapé. Jeho rozsah (v duchu skromnosti) a zabezpečovanie  si zadefinuje stredisko, 

resp. skupinka. 

 

Dôležitým faktorom kvalitného priebehu stretnutí ale aj dôkazom úcty k bratom 

a sestrám  aj  je dochvíľnosť príchodu spolupracovníkov na  časovo vymedzené 

aktivity. 

 

 



Záver 

       Názov Formačno-animačné stretnutie nesie v sebe hlavné poslanie tejto aktivity. 

Je jedným z podstatných prostriedkov permanentnej formácie  člena ASC . 

Tento dokument pripravovaný provinciálnou radou ASC v spolupráci s formačným 

tímom dostávajú miestne rady, aby si podľa jeho návrhu našli optimálny model pre 

svoje stredisko tak, aby  neznechucoval, ale slúžil k povzbudeniu a obohateniu 

všetkých 

 

 

 

 

 

 

 


