Zápisnica č. 2/2017
zo zasadnutia predsedníctva ZMM v Nitre
v dňoch 7. – 9. 4. 2017
Prítomní:
Začiatok zasadnutia:
Ukončenie zasadnutia:

pozri Prílohu č. 1
7.4.2017 o 20:00 hod.
9.4.2017 o 12:00 hod.

Program predsedníctva:
1.
Vypracované Katechézy pri príležitosti 400. výročia zrodu vincentskej charizmy
2.
Duchovná kytica pre bohoslovcov
3.
Formačné materiály pre čakateľov
4.
Témy na letné tábory
5.
Johnyfest 2017
6.
Štedrá dlaň
7.
Manželáky 2017
8.
Zlet 2017
Na úvod predsedníčka ZMM, Hana Gvozdjáková, privítala všetkých prítomných
a oboznámila ich s programom predsedníctva. Taktiež sa skontrolovali všetky splnené úlohy
z minulého zasadnutia predsedníctva.
1.

Vypracované Katechézy pri príležitosti 400. výročia zrodu vincentskej charizmy

Katechézy, ktoré vypracovala Simona Trecáková pri príležitosti 400. výročia zrodu
vincentskej charizmy, je potrebné preposlať všetkým vetvám vincentskej rodiny.
2.

Duchovná kytica pre bohoslovcov

Simona Trecáková informovala všetkých členov predsedníctva o prebiehajúcej „Duchovnej
kytici“ pre bohoslovcov, ktorá prebieha prostredníctvom Facebooku.
3.

Formačné materiály pre čakateľov

Formačné materiály pre čakateľov sú takmer vo finálnej verzii, avšak ešte chýba dokončiť
niekoľko katechéz. Členom predsedníctva sa páčila doterajšia spracovaná grafická verzia.
4.

Témy na letné tábory

Témy na tohtoročné letné tábory spracuje po dohode tím zo západného regiónu. Potrebné je
zistiť od zainteresovaných, že v akom štádiu príprav sú.

5.

Johnyfest 2017

Program na Johnfest 2017 sa vytvorí na najbližšom zasadnutí predsedníctva. Použije sa
koncept, ktorý bude aj na Medzinárodnom stretnutí slovanských národov JMV na Ukrajine
6.

Štedrá dlaň

V rámci ZMM prebieha projekt Adopcia na diaľku. Po odchode Lucii Ondrejkovej na misie
bolo potrebné zvoliť zodpovednú osobu, ktorá bude mať na starosti komunikáciu
s adoptívnymi deťmi v anglickom jazyku. Predsedníctvo poverilo touto úlohou Katarínu
Holkovú.
Štedrú dlaň na Slovensku je potrebné viac koordinovať, propagovať a dať do povedomia
všetkým členom ZMM na Slovensku. Predsedníctvo navrhuje, aby sa regionálne spravil
prieskum, kto potrebuje konkrétnu pomoc vo svojom regióne. Za kontaktnú osobu
predsedníctvo zvolilo Lenku Naništovú.
7.

Manželáky 2017

Program pre deti je v prípravnej fáze a pracujú na ňom Simona Trecáková a Eva Lokajová.
Témou je Fatima a sv. Vincent.

8.

Zlet 2017

Program:
Piatok:
15:00 h – registrácia
18:00 h –večera
19:30 h – otvárací ceremoniál
20:00 h – svätá omša
21:00 h – zoznamovačka v skupinkách
Sobota:
07:30 h – budíček
08:00 h – ranná modlitba (v skupinkách)
08:30 h – raňajky
09:30 h – prednáška (komunita sv. Egídia)
10:00 h –„Chceš byť Iný – Choď do dediny“ – služba chudobným – pomoc v konkrétnej
rodine, starí, chorí, zdokumentovať nejako vlastné zážitky
13:00 h – obed
15:00 h – Korunka k Božiemu milosrdenstvu
15:30 h – workshopy:
A: „Chceš byť INý? – Prijmi deti bez rodiny (workshop –

miniBODKA)
B: „Chceš byť INý? – Zaži rozmer misijný (workshop – Katka –
Honduras)
17:00 h – svätá omša
18:00 h – večera
19:30 h –Chceš byť INý - Skús to krokmi tanečnými (folklór + kombinácia folklóru
a moderných + moderné + latino)
22:30 h – Chceš byť INý – Zatiahni na hlbiny (adorácia)
0:00 – Chceš byť INý – Choď už do periny (večierka)
Nedeľa:
07:30 h – budíček
08:00 h – Ranné chvály
08:30 h – Raňajky
09:30 h – putovanie na nejaké pútne miesto, svätá omša
Najbližšie zasadnutie predsedníctva bude v dňoch 23.-25.6.2017

Vyhotovila: Ing. Kristína Deáková
Zápisnicu schválila: Mgr. Hana Gvozdjáková
Príloha č. 1: Zoznam účastníkov
1. Mgr. Hana Gvozdjáková
2. Andrej Mjartan
3. Matúš Masár
4. Katarína Holková
5. Terézia Šabíková
6. Lenka Naništová
7. Bc. Simona Trecáková
8. Pavol Kunca
9. Ing. Kristína Deáková
10. ThLic. Pavol Noga, CM

