FARSKÉ
EVANJELIZAČNÉ
BUNKY
FEB
sú nástrojom, ako z bežnej pastorácie robiť pastoráciu evanjelizačnú


je to jedna z foriem ako prehĺbiť duchovný život vo farnosti



ako systematicky formovať veriacich vo farnosti



ako aktívne zapojiť laikov do života vo farnosti a umožniť im podieľať
sa na jej raste

FARNOSŤ JE „SPIACI OBOR“:
OBOR PRETO, lebo celý svet je zložený z farností,
SPIACI PRETO, lebo upadol do hlbokej letargie, z ktorej ho môže
prebudiť len Duch Svätý. (kardinál Basil Hume )

Metóda FEB
je univerzálna a použiteľná v rôznych prostrediach (farnosť malá i veľká, pre mladších i pre starších). Táto metóda je príťažlivá, práve pre možnosť pokračovať v bežnej pastoračnej činnosti,
z ktorej sa stáva farnosť misijná.

PÔVOD FEB
Systém je inšpirovaný pastoračnými metódami pastora Yonggi Cho v Korei, ktorý vybudoval osemdesiattisícovú cirkevnú obec zloženú z malých
živých spoločenstiev. Americký kňaz Michael Eivers ako prvý v katolíckej cirkvi rozvinul túto
pastoračno-evanjelizačnú metódu. P. Piergiorgio Perini ju priniesol v r. 1987 do Európy. V Miláne začal od roku 1990 organizovať medzinárodné semináre, vďaka ktorým sa metóda FEB
rozšírila do farností po celom svete. Teraz je prezidentom medzinárodného organizmu služby.
Je to medzinárodný organizmus, ktorý bol schválený Pontifikálnou radou pre laikov v roku
2009 a vrelo odporúčaný pre celú Cirkev. Definitívne schválenie dostal 12.4.2015.

PILIERE FEB





evanjelizácia podľa Evangelii nuntiandi
Duch Svätý, ako hlavný činiteľ evanjelizácie vo farnosti
eucharistická adorácia ako základ evanjelizácie
spoločenstvo

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA -

centrum farnosti

Skúsenosť ukázala, že tam, kde je eucharistická adorácia, bunky dobre fungujú a
rozmnožujú sa. Eucharistická adorácia je základný pilier, pretože hlásame Pána,
nie seba. Keď prijímame Kristovo telo, naše hlásanie sa stáva uveriteľným a vierohodným. Modlitba pri adorácii uzdravuje srdce, zaháňa rozdelenie, obnovuje
nádej, posilňuje túžbu slúžiť druhým. Je dobré, keď farnosť ponúka možnosť eucharistickej adorácie. Adoráciu odporúčame mať aspoň hodinu týždenne.

Ciele FEB
OBNOVA FARNOSTI,
ktorej centrom je evanjelizácia
prostredníctvom hlásania základnej kerygmy

NAPLNENIE VÝZIEV
PO "NOVEJ EVANJELIZÁCII"
v zhode s výzvami, ktoré opakuje univerzálna i lokálna cirkev -







farnosť sa postupne stáva "nová" svojou horlivosťou
v moci Ducha Svätého, kedy sa "spiaci obor" mení na
"farnosť v plameňoch"
farnosť sa postupne stáva "nová" použitím metódy "byť svedkom a nie učiteľom" (porov. RM 42)
farnosť sa postupne stáva „nová novým spôsobom“
- cez formáciu kňaza sa laici formujú v učeníkov
misionárov“ (porov. EG 120)

PREMENA FARNOSTI - z pastorácie jednoduchého udržiavania k pastorácii rozhodne misijnej (porov. EG 15)

BUNKA je
MALÁ SKUPINA ĽUDÍ - menší počet poskytuje reálny priestor

na modlitbu, zdieľanie, prehlbovanie a vzájomné poznávanie sa. Malá skupina je
flexibilná.

V USTAVIČNOM RASTE - bunka je originálna v tom, že umožňuje
kvalitatívny rast členov (od momentu obrátenia k zrelosti) aj kvantitatívny rast
(prijímaním nových členov)

V USTAVIČNOM ROZMNOŽOVANÍ - pretože jedným z hlav-

ných cieľov je rásť počtom členov. Ak to tak nie je, bunka riskuje stagnáciu, uzavretie sa do seba a nakoniec zaniká.. Naopak, príchodom nového člena bunka
získava novú dynamiku.

Ak má bunka

12

stabilných členov,
rozmnoží sa na

2.

BUNKA - podobne ako bio-

logická bunka, je schopná prežiť
len ak je živená, rastie a rozmnožuje sa.
Aj farská bunka žije vtedy,
keď je živená - jej členovia sú
neustále formovaní, rastie prijíma nových členov a rozmnožuje sa.
V tomto je jej vitalita a radosť. Rozmnoženie je Božím darom a realizáciou Jeho
plánu, je nástrojom Ducha Svätého, ktorého ovocím je hlásanie a láska.

BUNKA
Je malé spoločenstvo ľudí (max. 8) v ustavičnom raste a rozmnožovaní, vnútri ktorého
existujú vzťahy k oikos. Bunka má za cieľ
evanjelizovať, formovať učeníkov a s láskou
slúžiť skrze bežné každodenné vzťahy.

OIKOS
PRIATELIA

SUSEDIA

SPOLUŽIACI

RODINA

KOLEGOVIA

OSTATNÍ

grécke slovo označujúce dom, domácnosť,
rodinu, kolegov v práci, priateľov, miesto
voľnočasových aktivít. S týmto termínom sa
stretávame v Novom zákone: "Bol nábožný
a bohabojný s celým svojim domom (oikos).
Dával veľa almužien ľudu a ustavične sa
modlil k Bohu." (Sk 10,2) Oikos sú ľudia,
s ktorými sa denne stretávame, žijeme, ktorí môžu byť od Boha vzdialení alebo ho ani
nepoznajú. Ľudia, ktorým „hádžeme rybársku sieť“, aby sme ich ako rybári ľudí do nej
chytili.

Cesta evanjelizácie nezačína pozvaním do bunky. Proces evanjelizácie,
ktorým prechádza člen z nášho oikos, aby prijal obrátenie, začína modlitbou a predpokladá cestu, ktorá môže trvať aj niekoľko rokov. Bunka nás
povzbudzuje nestrácať odvahu, ale vytrvať v modlitbe a službe, kým Pán
vo svoj čas obráti jeho srdce a zmení aj situácie, ktoré sa nám zdali beznádejné. Čas venovaný osobe, ktorú chceme evanjelizovať, je nevyhnutný k tomu, aby sme ju poznali, pripravili, držali ju modlitbou celej bunky a
sprevádzali ju krok za krokom k podstatnej udalosti jej života: k stretnutiu
sa s Ježišom.

PRIEBEH
STRETNUTIA
Bunka sa stretá každý týždeň. Dĺžka
stretnutia je 90 min.

7 častí stretnutia


spev a modlitba chvály (napr. modlitba žalmov)



zdieľanie - Čo urobil Ježiš pre mňa?
Čo som ja urobil pre neho?



Božie slovo + krátka katechéza kňaza



čas zdieľania nad Božím slovom a katechézou



informácie o dianí vo farnosti



príhovorná modlitba



modlitba za niektorého člena bunky

CIELE
BUNKY

7 cieľov bunky


rast v dôvernom vzťahu s Pánom



rásť vo vzájomnej láske



zdieľať Ježiša a svoju vieru s druhými



viesť k záujmu o farnosť a službu vo farnosti a v cirkvi



poskytovať a prijímať pomoc



pripravovať nových vedúcich buniek a objavovať charizmy členov bunky pre službu vo farnosti a v cirkvi



prehlbovať svoju vieru

SLUŽBA
OIKOSU
Evanjelizácia Oikosu spočíva v tom, že využívame
k evanjelizáciii už existujúce vzťahy.

Hlavná časť služby členov bunky
sa odohráva mimo stretnutia bunky, keď každý slúži oikosu vo svojom prostredí.
Stretnutie bunky je však bezpečným miestom načerpania síl, vzájomného zdieľania sa a povzbudzovania k evanjelizácii.

Aj prvotná Cirkev horlivo ohlasovala Krista a evanjelizovala svoje najbližšie okolie - oikos. Evanjelium sa
šírilo cez prirodzené vzťahy. V prvotnej Cirkvi nenachádzame prevahu masovej evanjelizácie. Prvotná
Cirkev rástla prirodzenou cestou evanjelizácie okolia.
Zdrojom načerpania nových síl, odvahy a horlivosti pre
nich bolo spoločné stretávanie sa na „modlitbách, učení apoštolov, na lámaní chleba a bratskom spoločenstve. (porov.Sk 4,42) Mali radosť zo vzájomnej blízkosti.

8 výhod bunky


FLEXIBILNÁ



MOBILNÁ



PRIJÍMAJÚCA



UĽAHČUJE OSOBNÉ VZŤAHY



MÔŽE RÁSŤ DELENÍM



MÔŽE BYŤ EFEKTÍVNYM PROSTRIEDKOM EVANJELIZÁCIE



VYŽADUJE MINIMUM PROFESIONÁLNEHO VEDENIA



DÁ SA JEDNODUCHO VČLENIŤ DO INŠTITUCIONÁLNEJ
CIRKVI

PRÍPRAVA
LÁSKYPLNÉHO

STRETNUTIA:

Je príjemné byť hostiteľom bunkového
stretnutia preto, lebo ide predovšetkým o
stretnutie sa s Bohom a priateľmi. V rámci stretnutia sa neje, lebo dôvodom stretnutia nie je konzumovanie ale stretnutie a
vzájomné obdarovávanie sa v bratskom
spoločenstve. Pozývame ľudí do svojho
každodenného prostredia bez ohľadu na to,
aké je, lebo aj Krista pozývame do svojho
každodenného života. Tým sa odbúrava
stres z potreby mať byt v dokonalej čistote
a mať preplnený stôl jedlom.

ŠTRUKTÚRA
FEB
Podobne ako telo nemôže držať bez kostry, v komplexnom organizme akým je cirkev, nesmie chýbať cirkevná štruktúra. Tak je tomu aj
vo FEB. Dôvody sú nasledujúce:


uľahčenie organickej a kapilárnej práce (teda takej, ktorá sa dotýka celého tela a zasahuje i perifériu)



overovanie vykonanej práce



usmerňovanie nefunkčnosti



podpora každého člena bunky v ťažkostiach



pozitívna motivácia a stimulácia

Duch Svätý — prvý
činiteľ rastu Cirkvi
nekoná mimo štruktúry, ale naopak, vyjadruje sa skrze ňu.

KŇAZ
KOORDINÁTOR

VEDÚCI

ČLENOVIA
BUNKY

VEDÚCI

ČLENOVIA
BUNKY

VEDÚCI

ČLENOVIA
BUNKY

VEDÚCI

ČLENOVIA
BUNKY

VEDÚCI

ČLENOVIA
BUNKY

VEDÚCI

ČLENOVIA
BUNKY

ÚLOHA

KŇAZA
VO FEB je ústredná


má víziu a cieľ, s ktorými sa delí



formuje vedúcich buniek



pripravuje katechézy na stretnutia buniek



koordinuje a usporiadava štruktúru FEB



integruje bunku a jej členov do života farnosti a do jeho vízie

Úzko spolupracuje s vedúcimi buniek tým, že im deleguje určité zodpovednosti. Vedúci sú súčasťou jeho najbližších spolupracovníkov, tzv. animačného jadra. Pravidelne (raz za 4 týždne) sa s vedúcimi stretáva na modlitbách,
zdieľaní sa o živote v ich bunkách, aby ich povzbudil, poradil a modlil sa s
nimi. Kňaz tak dostáva prehľad o tom, akí ľudia sú v bunkách, aké je ich duchovné napredovanie. Na týchto stretnutiach počúva, aby našiel “bod”, v
ktorom sa Boh dotýka sŕdc ľudí, aby sa naň mohol zamerať pri príprave katechéz. Stretnutia sú spätnou väzbou na jeho formáciu členov buniek. Pre lepšie uvedomenie si, že bunka je súčasť farnosti, odporúča sa ustanovenie
bunky pred farským spoločenstvom, napr. počas nedeľnej svätej omše.



Raz za 5 - 6 týždňov sa stretá s členmi všetkých buniek.

PROCES
EVANJELIZÁCIE

“SIEŤ”

ALEBO INAK
PROCES

EVANJELIZÁCIE
má charakteristiku,
že vybuchne

“BOMBA”
FARNOSŤ

SPOLOČENSTVO
BUNKA
chceme, aby vybuchla BOMBA LÁSKY

cesta ako prežiť Božiu lásku a
kvalitu tejto lásky v mojom živote

POZVANIE
VYSVETLENIE

ZDIEĽANIE
SLUŽBA
OIKOS
MODLITBA

proces evanjelizácie
„BOMBA“ je paralelou
k biblickému zobrazeniu procesu evanjelizácie prostredníctvom
„SIETE“

PROCES
EVANJELIZÁCIE

“SIEŤ”
OIKOS MODLITBA -

evanjelizácia sa rozvíja cez bežné vzťahy s ľuďmi z nášho okolia
je najdôležitejšia súčasť celého procesu evanjelizácie; modlitba musí
sprevádzať všetky nasledujúce etapy. Modlíme sa predovšetkým za
členov svojho oikosu.

SLUŽBA - základom evanjelizácie je konkrétna služba lásky ľuďom okolo nás
SVEDECTVO -

z tichého svedectva života prechádzame k svedectvu hovoriť
o Ježišovi a o jeho pôsobení v našom živote

VYSVETĽOVANIE -

etapa, keď sme pozvaní odpovedať na mnohé otázky,
ktoré nám člen oikosu s dôverou predkladá

POZVANIE DO BUNKY -

bratia a sestry sa v tejto etape otvárajú osobnému
vzťahu s Ježišom a je možné ich pozvať na stretnutie

ŽIVOT V BUNKE -

spoločenstvo bratov a sestier v bunke je ideálnym prostredím
podpory a sprevádzania na ceste objavovania Ježiša, na ceste svätosti a prijatia Pánovho
poverenia a poslania

ZAČLENENIE DO FARNOSTI -

malé spoločenstvo viery, ktorým je bunka,
učí bratov a sestry začleniť sa do väčšieho spoločenstva, ktorým je farnosť, cez prijatie záväzkov služby v rámci farnosti

AKO

SPUSTIŤ FEB
VO FARNOSTI












objaviť, že Pán tieto veci chce, že si pripravuje k tomu ľudí
rozlíšiť a rozpoznať tento čas
naštudovať si formačný manuál, zúčastniť sa formačného kurzu
inšpirovať sa farnosťou, v ktorej tento model funguje, poprípade pozvať do farnosti tých, ktorí už systém FEB realizujú
vytvoriť provizórne bunky – vyskúšať to
modliť sa k Duchu Svätému, prosiť o dar múdrosti, aby nás
„dobré veci“ nepohltili

byť verný a vytrvalý; vernosť a vytrvalosť zvyšuje citlivosť na to, čo nám Pán chce povedať
mať pravidelnú eucharistickú adoráciu vo farnosti





pestovať vzťah s Pánom, denne si nájsť
čas na vnútornú modlitbu
denne si pri modlitbe otvárať Božie Slovo

SEMINÁRE

ŠKOLENIA
FORMÁCIA




Formácia
Základní manuál systému FEB
Piergiorgio Perini

Evangelii nuntiandi
Pavol VI.

Príručka ku kurzu pre
animatorov buniek
Piergiorgio Perini

Semináre a školenia
Komunita Blahoslavenstiev Dolany u Olomouce
Farnosť sv. Bonifáca
(st. Eustorgio) v Miláne

MODLITBA

ZA NOVÚ
EVANJELIZÁCIU
- modlí sa vždy na záver stretnutia bunky
Ježišu, jediný pastier svojho stáda, Ty, ktorý si nás
všetkých povolal stať sa rybármi ľudí, uschopni
nás k poslaniu, ktoré si nám zveril.
Učiň nás pozornými k tichým prosbám mnohých
bratov a sestier, ktorí ťa bolestne hľadajú v tme a
volajú po svetle pravdy a teple lásky.
Pre tvoju najdrahocennejšiu Krv preliatu za nás a za
spásu všetkých, daj nám milosť odpovedať na
tvoje volanie, aby sme Ti v tejto našej dobe mohli
odovzdať celý svet premenený evanjeliom.
O toto všetko Ťa žiadame na príhovor Panny Márie,
Tvojej a našej Matky, ktorej zverujeme túto našu
modlitbu. Amen.
Spracované podľa:
P. Perini: Systém farních evangelizačních buněk, Základní manuál, Komunita blahoslavenství, 2014
Farnosť sv. Bonifáca: Systém farnosti v bunkách, Vydavateľstvo Michala Vaška ,1996

Viac o Systéme farských evanjelizačných buniek na www.feb.abuba.sk

