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Vizualizácia budúceho farského pastoračného centra
Hore: Vstupný pohľad do farskej kaviarne. Vpravo za presklenou stenou je kon-
ferenčná sála pre 120 ľudí. Presklenie umožňuje opticky zväčšiť sálu o priestor 
kaviarne (napr. pri plesoch a pod.)
Dole: Celkový pohľad na architektonické riešenie pastoračného centra. Z hlavné-
ho vstupu sa vchádza do kaviarne, vpravo dole je sála, na poschodí sú klubovne 
(schody vľavo sú únikový východ zo schodišťa, vedľa je budova fary).

Prečo potrebujeme 
pastoračné centrum?
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že u nás 
v Čadci až tak silne nepociťujeme súčasné 
vplyvy sekularizácie (odkresťančovania), 
ktoré vidíme na Západe, veď návštevnosť 
bohoslužieb je tu ešte stále dosť vysoká.
No keď sa na túto tému opýtame rodičov, 
ktorých dospievajúce a staršie deti sa vzďa-
ľujú od Boha, hneď sa ukáže, čo nás asi ča-
ká do budúcna.
Cirkev budúcnosti podľa emeritného pá-
peža Benedikta XVI. nebude masová, ale 
budú ju tvoriť menšie komunity kresťanov, 
ktorí to berú vážne - a tak budú vyzerať aj 
naše farnosti.
Kresťania, aby odolali tlaku prostredia, sa 
budú musieť navzájom ľudsky a duchovne 
podporovať, byť súdržní, vytvárať medzi 
sebou zdravé a hlbšie osobné vzťahy. Indi-
viduálny veriaci človek to sám nezvládne, 
ale stále viac bude potrebovať spoločenstvo 
iných, s ktorými zdieľa rovnaké hodnoty. 
Potrebujeme sa preto viac osobne stretá-
vať a naživo komunikovať. Už aj preto, aby 
sme neprežili celý svoj život pred televízo-
rom, pri počítači a na mobile.
Mladým, ktorých lákajú drogy a alkohol, 
treba ponúknuť zdravé aktivity. Rodinám i 
seniorom príležitosti, aby mohli byť občas 
spolu. Preto potrebujeme vhodné priestory 
pre rozvíjanie života farnosti. Pripravíme 
to aj pre tých, čo prídu po nás.
Teším sa z prvých reakcií, ktoré vyjadrujú 
názor, že taká farnosť ako je Čadca-mesto 
má mať svoje riadne pastoračné centrum.
             Ladislav Stromček, dekan



Vydal farský úrad Čadca-mesto pre vnútornú potrebu 
Farnosti Čadca, A. Hlinku 47/3. Vychádza príležitostne. 

Pozvánky a informácie
Dnešnú hodovú sv. omšu z príležitosti sviatku sv. Bartolo-
meja, patróna farského kostola, celebruje čadčiansky rodák 
Mgr. Ladislav Herman, kanonik nitrianskej kapituly, na 
Matičnom námestí pred Domom kultúry o 10:15. 

                  

Od budúcej nedele 2. septembra pokračujú po letnej pre-
stávke sv. omše o 11:45 vo farskom kostole.

                  

Pozývame vás na farskú púť do Skalného sanktuária na ho-
ru Butkov pri Ladcoch v stredu 29. augusta (štátny sviatok). 
Záujemcovia sa možu zapísať v sakristii farského kostola.

                  

Pozývame vás na výročnú sv. omšu pri kaplnke v Snoske na 
Drahošanke v sobotu 15. septembra 2018 o 15:00. Krížová 
cesta sa začne o 14:30.

                  

Pozývame vás na sv. omšu v sobotu 6. októbra 2018 o 13:30 
v Čadečke pri príležitosti 30. výročia požehnania filiálneho 
kostola Božského Srdca Ježišovho. Celebrantom a kazate-
ľom bude Mgr. Milan Kavor, kanonik nitrianskej kapituly. 
Po sv. omši bude spoločná oslava pokračovať pripraveným 
programom. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili počas 
uplynulých mesiacov o obnovu kostola v Čadečke a jeho 
okolia.

Na Horelici pokračuje prístavba montovanej veže. Nasledo-
vať bude oprava krovu, výmena strešnej krytiny na celom ob-
jekte, oprava fasády a oplotenia. Tým sa dokončí prestavba 
bývalej školy na filiálny kostol Ružencovej Panny Márie.

Konferenčná sála s kapacitou 120 osôb
- káva a čaj po nedeľných sv. omšiach
- príprava prvoprijímajúcich detí a birmovancov
- príprava snúbencov pred sobášom
- stretnutia rodín, duchovné obnovy pre manželov
- rorátne raňajky v advente
- prednášky a diskusie s pozvanými hosťami
- klub seniorov, besedy s odborníkmi pre starších ľudí
- farské plesy
- oslavy rodinných jubileí
- kary
- firemné podujatia (školenia, oslavy, vianočná kapustnica)

Farská kaviareň
Bude predovšetkým miestom neformálnych stretnutí na pôde 
farnosti, kde možno pozvať priateľov či známych. Za dostupné 
ceny bude ponúkať viacero druhov špičkovej kávy, rôzne mie-
šané nápoje, zákusky, to všetko v príjemnom prostredí.

Klubovne
- práca v skupinách: detské stretká, eRko, birmovanci, miniš-
tranti, snúbenci, rodiny, duchovné obnovy, biblické stretnutia, 
spevácke zbory
- materský klub, stretávanie mamičiek s deťmi, kúpelňa na pre-
baľovanie detí, vonku detské ihrisko v bezpečnom prostredí 
(na lúke za kostolom pri altánku)
- denné tábory pre deti cez prázdniny a pod.

Zakúpte si tehličku na stavbu
Kto vidí zmysluplnosť farského pastoračného centra, môže 
podporiť jeho výstavbu tým, že si v sakristii kostola zakúpi 
symbolickú tehličku. Dostane na pamiatku ďakovný certifi-
kát, na ktorý sa vypíše suma, ktorú venoval ako svoj milodar na 
stavbu, či už jednorázovo, alebo po čiastkach počas výstavby.
Na podporu výstavby centra je možné prispieť aj prevodom na 
osobitný farský účet číslo  SK56  0900  0000  0051  4731  4568 
Názov účtu: RKC, Farnosť Čadca.

Na čo všetko môže slúžiť
pastoračné centrum?

Priestory budúceho pastoračného centra poskytnú možnosť 
rozvíjať rôznorodé aktivity:

Dokončená generálna oprava organa
Počas leta bola dokončená záverečná etapa opravy organa vo 
farskom kostole. Boli opravené a naladené prospektové píš-
ťaly - tie, ktoré vidno na organe spredu a ktoré dávajú organu 
jedinečný zvuk. Píšťaly sú pôvodné z roku 1914 a sú z kvalit-
nej zliatiny. Boli uchránené od rekvirovania počas Prvej sve-
tovej vojny, kedy sa brali zvony a organové píšťaly na výrobu 
kanónov a delových gúl. V súčasnosti už nie je veľa organov, 
ktoré by mali tieto prospektové píšťaly pôvodné.

Stavenisko pastoračného centra osobne požehnal
žilinský biskup Mons. Tomáš Galis dňa 9. 8. 2018.


