
Projekt obnovy a 
vzniku farských charít 
v žilinskej diecéze



Cieľ projektu MOSTY CHARITY
 vytvoriť funkčnú a vzájomne prepojenú sieť 

farských charít pre charitatívnu pomoc 
a vzájomnú spoluprácu v žilinskej diecéze

 obnova činnosti farských charít, ktoré v 
minulosti fungovali na území nitrianskej 
diecézy

 vznik nových farských charít vo farnostiach 
žilinskej diecézy

 získať kontaktnú osobu pre aktivity charity vo 
farnosti, v ktorej nevznikne FCH



Cieľ projektu MOSTY CHARITY
 vzdelávať, formovať a motivovať ľudí 

(laikov dobrovoľníkov) pre charitnú činnosť 
v žilinskej diecéze

 rozvíjať dobrovoľníctvo reflektujúce 
konkrétne potreby núdznych vo farnosti 
a aktívne zapojiť laikov do aktivít farnosti

 pomáhať kňazom v účinnej pastorácii 
farnosti



Čo sme doteraz zrealizovali?
 o. biskup Tomáš Galis schválil dokumenty FCH –

Štatút Farskej charity žilinskej diecézy a 
Metodické pokyny pre Farskú charitu žilinskej 
diecézy dňa 26.júna 2012

 navštívili sme všetky dekanáty - dekanátne
rekolekcie kňazov – Žilina, Varín, Martin, Čadca, 
Kysucké Nové Mesto, Považská Bystrica, Rajec, 
Bytča, Púchov, Ilava (od januára 2013)

 zaregistrovali sme 8 FCH: FCH Žilina-Solinky, FCH 
Martin, FCH Nová Dubnica, FCH Vrútky, FCH 
Turany, FCH Kysucké Nové Mesto, FCH Turzovka, 
FCH Považská Bystrica-Rozkvet



Čo sme doteraz zrealizovali?
 stretnutia s dobrovoľníkmi, prezentácie vo farnostiach 

v Čadci, Kysuckom Novom Meste, Martine, Žiline, 
Novej Dubnici, Vrútkach, Turanoch, Turzovke, Veľkom 
Rovnom, Petroviciach, Domaniži, Považskej Bystrici-
Rozkvet

 4 vzdelávacie semináre pre dobrovoľníkov FCH 
(máj, jún, október, november 2013)

- Základné hodnoty, princípy charity
- Encyklika Benedikta XVI. - Deus caritas est
- Projektový manažment
- Média a komunikácia, financie a tvorba rozpočtu
 2 workshopy (máj, jún 2014)
- vzájomné zdieľanie FCH, opatrovateľská služba



Čo sme doteraz zrealizovali?
 propagácia prostredníctvom  www.dcza.sk,   

www.charitaza.sk, časopis Cesta, Naša Žilinská 
diecéza, Charita, rádia Lumen

 propagačné letáčiky, kalendár 2014/2015, 
baner o FCH

 vydali sme publikáciu k vzdelávacím 
seminárom – Spájame sa pre pomoc núdznym



Vzdelávacie semináre



Stretnutia s dobrovoľníkmi 
vznikajúcich farských charít



Prezentácie vo farnostiach



Prezentácie na rekolekciách 
kňazov



Účasť na aktivitách farských 
charít



Oceňovanie dobrovoľníkov 
farských charít

5. december



Naše plány
 pokračovať vo vzdelávaní, formácii, 

motivovať k originalite, podporovať 
vynaliezavosť služby reflektujúc potreby 
farnosti a sprevádzať dobrovoľníkov farských 
charít

 vydať zbierku nápadov činností, aktivít FCH a 
projektov na povzbudenie (inšpirujúc sa v 
iných diecézach)

 Nezabudnúť, že to nie je len o aktivitách, ale 
o predovšetkým o svedectve viery – dôležitá 
duchovná formácia



Spájame sa pre pomoc 
núdznym

Staviame mosty charity
vo farnostiach diecézy.

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!
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