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Sme generácia ľudí, ktorým ide  
o Božie kráľovstvo.  

Ako v nebi, tak i na zemi.

O nás

Pastoračné centrum v Beluši  
je miesto, ktoré slúži celej farnosti 

– stretáva sa tu mládež, rodiny, 
birmovanci, spoločenstvá…  

Je to miesto, kde je každý prijatý,  
či už sa chce len zabaviť alebo rásť 

v spoločenstve veriacich.

Cieľ
Pastoračné centrum – to nie sú len priestory, ktoré môžeme využiť  

na stretávanie. Je to miesto budovania jednoty, spoločenstva, 
duchovného života, miesto vyučovania, diskusií, modlitby. 

Vízia
Našou túžbou je, aby sa Pastoračné centrum stalo centrom  

duchovnej kultúry nielen pre našu farnosť,  
ale aj pre iné farnosti v rámci dekanátu, diecézy…
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Čo robíme
Fungovanie Pastoračného centra stojí 

na 3 pilieroch

Nebojíme sa meniť a posúvať veci dopredu.  
Od najmenších detailov až po tie najväčšie projekty, 

do všetkého dávame srdce. 

Farnosť
Slúži všetkým ľuďom 
a spoločenstvám vo 

farnosti, mladým  
aj starším

1. 2. 3.

Rodina
Spoločne vytvárame  
pohodovú rodinnú 
atmosféru jednoty  

a spoločenstva

Kultúra
Realizujeme aktivity, 

ktoré prinášajú kultúrne 
hodnoty pre našu  

obec a región

Ako v nebi,
tak i na zemi
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V Pastoračnom centre sa konajú pravidelné
 i nepravidelné akcie pre rôzne skupiny

Aktivity

Stretká spoločenstiev
Cez týždeň sa v Pastoračnom centre stretávajú 
rôzne spoločenstvá, napríklad Modlitby matiek, 
birmovanci či spevokol. Počas Vianoc sa u nás 
pripravujú deti na koledovanie. Premodlenie 
priestorov dáva základ ďalším aktivitám.

Stretko Y
Vďaka podpore Združenia kresťanských 
spoločenstiev mládeže sa konal prvý zo série 
workshopov pre farskú mládež, ktorá má 
potenciál rozvíjať svoju osobnosť a talenty. 
Venovali sme sa najmä komunikácii, tímovej 
spolupráci a prezentačným schopnostiam. 

Letná terasa & burger party
Teplé letné mesiace sú ako stvorené na využie 
terasy. Po minuloročnom úspechu burger party 
sme podobné podujatie zorganizovali aj toto 
leto. Ešte lepšie sme sa zásobili chutnými 
burgrami, ku ktorým nechýbala výborná hudba  
a príjemná spoločnosť. 

Prednášky o Božom kráľovstve
Duchovný život je kľúčový nielen pre farnosť, 
ale pre každého človeka osobne. Otec Karol 
Vallo, kňaz zodpovedný za pastoráciu mládeže 
v Žilinskej diecéze, nám pomáha odkrývať 
princípy Božieho kráľovstva. Z dvoch  
prednášok priniesla reportáž aj TV Lux.

Farské hody
Keďže sa otvorenie zrekonštruovaného 
Pastoračného centra konalo pred 2 rokmi práve 
v deň farských hodov, je to pre nás dvojnásobne 
špeciálny deň. 2. narodeniny sme oslávili so 
všetkými, ktorí Pastoračné centrum navštevujú  
a podporujú (aj) prípitkom a chutnou tortou.

Charitatívny predaj
Tradičná decembrová akcia prilákala nielen deti 
a mamičky so šikovnými rukami, ale všetkých, 
ktorí kúpou ich výrobkov tentoraz podporili 
Cirkevné centrum voľného času. Zimné počasie 
si netrúflo na návštevníkov zohriatych nielen pri 
peci, ale aj výborným punčom od našich tiet.

Prvopiatkové akcie
 Langoš party

 Pudingovica

 Karaoke party

 Hranolková party

Témy prednášok 
 Môj Otec a váš Otec

 Sluha alebo syn, slúžka alebo dcéra

 Moja integrita (duch, duša, telo)

 Moje poslanie

 Adamov pád a nový Adam s novou Evou
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Langoš party
5. február

Karaoke 
party

1. apríl

Hranolková 
party 

2. december

Pudingovica
4. marec

Letná terasa 
& spoločné 
sledovanie 

futbalu

Burger party
2. 7.
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Prednášky 
o Božom 

kráľovstve

Týždeň 
manželstva

február
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Stretko Y
18. 8.
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Farské hody
13. 11.



Pastoračné centrum funguje vďaka podpore farského 
úradu, darom a príspevkom na občerstvenie

Aj vďaka vašej podpore môžeme Pastoračné centrum 
udržiavať a zveľaďovať, aby mohlo slúžiť všetkým.

30%27% 43 %

Projekty & dary
Projekty sú super 

príležitosť ako zrealizovať 
niektoré nápady a pritom 
získať ďalšie financie na 

rozvoj Pastoračného centra

Kaviareň
V lete si môžete posedieť 
pri osviežujúcej kofole,  

v zimných mesiacoch pri 
dobrej káve či čaji  
a iných dobrotách

Farský úrad
Farnosť financuje najmä 

väčšie výdavky na zariadenie 
a prevádzku Pastoračného 

centra a, samozrejme,  
platí naše energie

Príjmy Výdavky

32%32% 36%

Akcie & projekty
Organizovanie akcí,  
realizácia projektov  

a podpora iných aktivít  
vo farnosti sú našou  

hlavnou prioritou

Občerstvenie
Časť peňazí sa vkladá  

do občerstvenia v kaviarni, 
aby návštevníci našich 

aktivít nemuseli  
sedieť nasucho :)

Zariadenie & údržba
Aby sa u nás všetci cítili  

pohodlne, priebežne 
dopĺňame a vymieňame  

staré zariadenie  
za nové kúsky
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Podporiť nás môžete modlitbou, finančne,  
pomocou pri aktivitách a brigádach alebo darovaním 

vecí, ktoré potrebujeme na rozvoj priestorov

Kaviareň 
Farnosť  
Projekty 

Dary

1100 €
800 €

420 €
280 €

1200 €
440 €
420 €

260 €

140 €
20 €

20 €

Príjmy Výdavky

Hospodárenie

Transparentnosť
Hoci to od nás nikto nevyžaduje, pre naše potreby 
si vedieme vlastné miniúčtovníctvo,  
do ktorého môže ktokoľvek nahliadnuť.  
Príjmy a výdavky rozdeľujeme do jednoduchých 
kategórií, aby sme mali o nich neustály prehľad.

Výzvy na rok 2017
 zvýšiť príjem z projektov a darov

 znížiť potrebu príjmov z farského úradu

 zlepšiť finančnú sebestačnosť

Aby sme mohli napredovať, skvalitňovať aktivity, skrášľovať  
priestory a prinášať dobrý program, potrebujeme vašu podporu

Monika Zbínová
organizácia, plánovanie,  

promo aktivity

Matej Slávik
technické záležitosti,  

projekty, fotenie

+ 421 911 220 313 + 421 902 221 737

monika.zbinova@gmail.com slavikmatej@gmail.com
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Potraviny 
Akcie 

Zariadenie 
Kuchyňa 

Benzín 
Projekty 

Promo
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Otváracie hodiny
Pravidelne otvorené býva v piatok po svätej omši  

(cca od 18:45 do 21:30), inak počas akcií. 

Priestory je možné si aj prenajať napr. na prednášky  
alebo rodinné oslavy.

Navštívte nás

pc.farnostbelusa.sk 
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