Zápisnica č. 3/2017
zo zasadnutia predsedníctva ZMM v Nitre
v dňoch 23.-25.6.2017
Prítomní:
Začiatok zasadnutia:
Ukončenie zasadnutia:

pozri Prílohu č. 1
23.6.2017 o 20:00 hod.
25.6.2017 o 12:00 hod.

Program predsedníctva:
1.
Zlet 2017
2.
Johnyfest 2017
3.
Manželáky 2017
4.
Sympózium v Ríme
5.
SDM v Paname
6.
Den so ZMM
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.

Zlet 2017

Program:
Piatok:
15:00 h
17:00 h
18:00 h
19:00 h
20:00 h
21:30 h

Sobota:
07:30 h
08:00 h
08:30 h
09:30 h

13:00 h
15:00 h

registrácia
otvárací ceremoniál
sv. omša (p. Pavol Noga)
večera
tanečné divadlo – For Džoj (?)
podelenie do skupín, a animátori si zoberú svoje skupinky so sebou (natlačili
by sa náramky s názvami skutkov milosrdenstva a konkrétnymi symbolmi
daného skutku - animátori budú mať vlastné tabuľky, na ktorých by bol
namaľovaný daný symbol a na základe toho sa mladí rozdelia do skupiniek)

budíček
ranná modlitba (v skupinkách) zodpovedná Simonka Trecaková
raňajky
Prednáškový blok pre všetkých:
A: Ježiš, ja a chudobní (vpd. Martin Majda )
B: Prijmi deti bez rodiny (miniBODKA- Milan Daniel
obed
Tour de Jarovisko
Cestou modlitba sv.ruženeca

18:30 h
20:30 h

23:30 h
00:00 h

Svätá omša – kázeň, svedectvá sestier vincentiek:
- DKL - mobilný hospic 15 min., služba väzňom 15min.
- ZZM15min.
Cestou späť - vodné „pólo“ v rieke Orave
večera
Chceš byť INý - Skús to krokmi tanečnými
Hudobno-zábavný večer
(folklór-latino, na záver retro zábava, mladí nech si prinesú „retro“ prvok)
zodpovedná- Lenka a spol. + DJ
highlight - zdieľanie v skupinkách, večerná modlitba
Chceš byť INý – Choď už do periny (večierka)

Nedeľa:
07:30 h
08:00 h
08:30 h
09:30 h

12:00 h
13:00 h
14:30 h

18:00 h
19:30 h
20:30 h

Budíček
Ranné chvály (bohoslovci + sr. Martina Baginová)
Raňajky
rednáškový blok pre všetkých:
A: rektor vdp. Peter Majda: Manipulácia mladých prostredníctvom médií
B: komunita sv. Egídia (45 min.)
C: Misevi – svedectvo (15 min.)
Boj proti hladu – krátke info o zbierke
Energizer : Jurko a Evka a Dominik Pecho a spol.
Sv. omša (otec biskup Imrich ? otec biskup Sečka ? )
Obed
Workshopy s domácimi:
- SparťanRace, zodpovední: Lokčania + Pavol Kunca
- Scavenger
- Kone - Lenka Bombjaková
- Šport
MLADÍ: volejbal (účastníci Zletu verzus Lokčania)
futbal
florbal
- DETI:
bicykle + maľovanie na tvár
- STARŠÍ: podomová návšteva (vypýtať zoznam od pána farára ľudí, ku
ktorým sa pôjde
- PRE MIESTNÝCH: prednáška Páter Pavol na tému Kto si Slovan?
Lokca pripraví plagáty pre lepšiu orientáciu mladým po dedine
občerstvenie: šišky + pizzové koláče (dohodnúť s kuchármi – s. Mariana)
pivo + kofola – rodina Bakaľová (Kristína Deáková napíše projekt na kofolu)
Algida – za poplatok
Večera
Páter Pavol (prednáška) – pre mladých na Zlete
Kristotéka

21:30 h
00:00 h

Chceš byť INý – Zatiahni na hlbiny (adorácia)
Chceš byť INý – Choď už do periny (večierka)

Pondelok:
07:30 h
08:00 h
09:00 h
10:00 h
11:15 h
12:00 h

Budíček
Sv. omša- hlavný celebrant: provinciál - P. Jaššo
Raňajky
Modlitba ruženca (videoprojekcia)
Balenie
Obed

ADIOS!!!
Moderátori : Eva Lokajová, Juraj Švec
Úvodný ceremoniál: (Matúšov nápad  ): Ruch mesta, ľudia v neónových farbách, v tom
prechádza niekto, napr. v červenom a pozornosť chodiacich sa upriami na neho – prezlečú sa
do rovnakého trička ako on + ďalšie opakovačky (cez tričká, cez gestá) – tie by boli vysielané
napr. cez lusknutie diabla. V tom by sa zo skupinky vyčlenil „chudobný“ – nevládze už
pokračovať tak ako ostatní a padá na zem. Následne prichádza sv. Vincent ku chudobnému
a pohladil by ho (vyjadrilo by sa gesto súcitu). Po tomto geste buď padajú všetci na zem alebo
by sa len svetlom upriamila pozornosť na túto dvojicu. Vincent chudobného dvíha zo zeme
a postupne sa začínajú dvíhať aj ďalší (najskôr vstane jeden a potiahne ďalšieho). Tak
postupne vstanú všetci a vyzdvihne sa tým motto Zletu: „Chceš byť IN(Ý)? Maj súcit
s chudobnými!
Animátori skupiniek: Osloví Kristína Deáková
-

Patrik, Martin, Jojo, Ferko, Peťo –
bohoslovci
Michaela Badárová
Marta Benejová
Hanka Gvozdjáková
Simona Trecaková
Terka Šabíková
Pavol Kunca
Tinka Havrišová
Deniska Ficková
Laura Sabolová
Dávid Pasternák
Dominik Pecho

-

Jozefína Dobranská
Pavol Cubínek
Martina Badárová
Paula Maliňáková
Romana Kucejová
Michal Šutka
Barbora Bilková
Alžbeta Džujková
Ingrid Konigová
Mikola Britaňáková
Michaela Zdražilová
Peter Slobodník

Hostia (poslať pozvánky) – osloví Hanka: Čechy, p. Kristián, Janko Jakubovič, provinciál –
Jaššo, s. Damiána, s. Margita Grobarčíková, s. Romana, Ukrajina, Medzinárodný sekretariát,
Rada, p. Irving, p. Tomáš, p. Šaro)
Ranné a večerné modlitby: pripraví Simonka Trecáková(do 09. 07.)
Skupinky (symboly) – pripraví Lokca
-

Hladných kŕmiť – chlieb
Smädných napojiť – pohár vody
Nahých odievať – tričko
Pocestných prijať – stopy
Väzňov vykupovať - putá
Chorých navštevovať – červený kríž
Mŕtvych pochovávať – kríž
Hriešnikov napomínať – zdvihnutý prst (ukazovák)
Nevedomých vyučovať – kniha
Pochybujúcim dobre radiť – pery
Zarmútených tešiť – smajlík
Krivdu znášať – smajlík so slzou; polovičný smajlík
Ubližujúcim odpúšťať – podané ruky
Modliť sa za živých aj mŕtvych – zopnuté ruky k modlitbe

Kňazi + biskup + direktor seminára (bohoslovci): osloví p. Pavol

2.

Johnyfest 2017

Johnyfest – 1. -2.9.2017/ piatok – sobota
Motto: NEZLOMNÝ/Í
Piatok
10:00 – registrácia
11:00 – otvorenie
Video YOU TUBE udalosti z roku 1988 a 1989, do toho mladí so sviečkami ustupujú
policajtom a padajú na kolená. Zozadu vychádza Janko, každého sa s láskou dotkne a
postupne ich dvíha.
Prednáška
P. Pavol Noga/ Kto si Slovan? Nezlomní...
12:00 – obed
13:00 – práca v skupinkách /Nezlomní Slovania
Aktivity pre starších:
Košikári, drôtikári, sokoliari, šermiari, hrnčiarske remeslo, atď.
Aktivity pre mladých a deti:
Kurz hlaholiky – v tomto jazyku prepísať niektorú zo statí Sv. písma

-

Behačky /nezlomní - náročné terénne trasy
Krížová cesta
Svätá omša
Hostia
Koncert (folkór)
Sviečková manifestácia + Janko Havlík

3.

Manželáky 2017

Prítomní animátori Manželákov 2017 hodnotili akciu veľmi pozitívne. Taktiež odzneli
návrhy, aby sa do budúcna vytvoril prípravný tím, ktorý vytvorí komplet program pre deti
a osloví skúsených animátorov. Zodpovedné osoby za tím Manželákov sú Simona Trecáková
a Eva Lokajová.
4. Sympózium v Ríme
V dňoch 12. – 15.10. 2017 sa bude v Ríme konať Sympózium vincentskej rodiny. Tohto
stretnutia sa zúťastní aj skupina zástupcov z každej vetvy vincentskej rodiny na Slovensku.
Ubytovanie má na starosti p.Pavol Noga, prihlasovanie centrum ZMM.
ZMM Slovensko bolo požiadané vytvoriť scénické zobrazenia k sosbotňajšej večernej
modlitbe. Detaily k požiadavkam zaslané medzinárodným prezidentom JMV Yancarlosom:
-

-

Celá modlitba sa bude niesť v duchu časti 10.4 Všeobecnej regule Misijnej
spoločnosti, ktorá hovorí o Márii
Začalo by sa úvodnou scénkou o tom, ako sa zrodila vincentská charizma (napr.
scénka z Ukrajiny ako Vincent podá chlieb žobrákovi a pritom stretáva Krista). Celá
modlitba bude doprevádzaná spevom zboru, ktorý počas úvodnej scénky bude spievať
pieseň Canticorum Jubilum a teda i táto scénka by sa mala zahrať na túto pieseň.
Ďalšia časť modlitby bude mať 4 časti, 3 z nich budú o Márii a posledná bude venovaná srdcu
sv.Vincenta, ktoré bude i vystavené
Prvá z častí o Márii bude o Máriinej návšteve (Mária navštevujúca cudzinca), po ktorej bude
hneď nasledovať pieseň Magnificat
Ďalšou časťou bude Máriin a Jozefov útek z Egypta (Mária ako utečenec), Mt 2, 13-15, po
ktorej bude nasledovať pieseň Nada te turbe
Treťou udalosťou bude Jánovo prijatie Márie za svoju matku (Jn 19,26-27), po ktorom bude
nasledovať pieseň Ave Maria
Všetky tieto scénky by mali byť mimické, teda úplne bez slov
Najlepšie by bolo, ak by po každej scénke herci „zamrzli“, aby sa ľudia mohli sústrediť na
uvažovanie nad zahratými udalosťami
Poslednou časťou modlitby bude adorácia srdca sv. Vincenta – k tejto časti by sme mohli
zahrať scénku, pri ktorej sme vytvárali z rúk srdce, pričom potom sa prinesie relikvia srdca sv.
Vincenta

5. SDM v Paname

Termín: 22. – 27. 1. 2019
Predbežná cena: 1000 EUR
Ubytovanie: v centre Panama City
Páter Pavol Noga oboznámil členov predsedníctva s prosbami, s ktorými sa na ZMM
Slovensko obrátila komisia organizujúca Vincenstké dni pred SDM v Paname. Chceli by, aby
Slovensko pripravilo Mariánsku vigíliu a taktiež adoráciu. Najlepšie by bolo urobiť
Mariánsku vigíliu ako scénky bez slov – aby sa tak zabezpečilo, že porozumejú všetci
účastníci. Môže sa použiť aj angličtina a španielčina, ale najlepšie by bolo mať všetky scénky,
resp. celú vigíliu ako pantomímu. Mariánska vigília a adorácia budú v posledný večer po
poslednom kultúrnom večeri, preto by bolo fajn premyslieť si spôsob, akým zaujať všetkých
účastníkov a primäť ich k utíšeniu srdca a sústredeniu na adoráciu.
Taktiež nás organizátori Vincentkých dní vyzvali zapojiť sa do súťaže o vytvorenie loga
Vincentských dní. Mottom tohto stretnutia je „Radosť byť vincentínmi“ a logo by toto motto
malo obsahovat v španielskom jazyku.
Predsedníctvo sa dohodlo, že súťaž o vytvorenie loga vyhlási po Zlete.
6. Deň so ZMM
Dátum: 30.09. 2017
Miesto: Nitra, Provinciálny dom DKL
Členovia predsedníctva sa stretli so sr. vizitátorkou Damiánou Pagáčovou a predstavili jej
svoj návrh na zorganizovanie Dňa so ZMM a to pre sestry vincentky, satmárky i kňazov
Misijnej spooločnosti. Sestra Damiána navrhla, že vhodným termínom by mohol byť
30.september, nakoľko sa v ten deň uskutoční i stretnutie sestier služobníc.
Najbližšie zasadnutie predsedníctva bude v dňoch 8.-10.9.2017

Vyhotovila: Ing. Kristína Deáková
Zápisnicu schválila: Mgr. Hana Gvozdjáková
Príloha č. 1: Zoznam účastníkov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mgr. Hana Gvozdjáková
Andrej Mjartan
Matúš Masár
Terézia Šabíková
Lenka Naništová
Mgr. Simona Trecáková
Pavol Kunca

12. Mgr. Eva Lokajová

8. Bc. Iveta Kušnieriková
9. Janka Grobarčíková
10. Ing. Kristína Deáková
11. ThLic. Pavol Noga, CM

