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PRIHLÁŠKA – BAŠ 2017/2018
(učenícky rok – iBAŠ)
do Bratislavskej animátorskej školy
Meno:

Priezvisko:

Poštová adresa:
Telefón:

Email:

Prihlasujem sa na Bratislavskú animátorskú školu - ročník 2017-2018, počas ktorej
sa chcem zúčastniť 8 formačných víkendov v rámci učeníckeho roku (iBAŠ) a 1
letného sústredenia po prvom ročníku s možnosťou skompletizovať formáciu k
službe v nasledujúcom apoštolskom roku, aby som nastúpil/a na cestu dôslednej
osobnej formácie a stal/a sa účinnejším/ou v službe vo farnosti a pri budovaní
Božieho kráľovstva v mojom prostredí.
Dňa: ............................................







.....................................................................
Tvoj podpis

Čo treba ďalej:
Ku prihláške prilož aj Tvoj motivačný list (cca 1 A4): napíš nám, prečo sa hlásiš na BAŠku.
Nevyhnutnou súčasťou je odporúčanie správcu farnosti alebo kňaza, ktorý Ťa pozná – viď dolu.
Vyplnenú prihlášku pošli najneskôr do 16.júna na hore uvedenú adresu.
Vyplň podrobnejší prihlasovací formulár na internete – link Ti pošleme emailom alebo ho nájdeš na
našej webstránke www.mladezba.sk v sekcii BAŠ.
Prijímacie pohovory budú v júli/auguste 2017 - príde Ti pozvánka. Prijímacie pohovory budú
obsahovať jednoduchý písomný vedomostný test z Katechizmu - Youcatu, pohovor pred komisiou
animátorov, pohovor a test s našou psychologičkou.
Prijímacie pohovory, ako aj celá BAŠka prebiehajú v Arcidiecéznom centre mládeže - od leta
presťahované do Bratislavy-Rače.

----------------------------------------------------------------------------------------------------ODPORÚČANIE SPRÁVCU FARNOSTI
Týmto

odporúčam

menovaného

(menovanú)

k

absolvovaniu

Bratislavskej

animátorskej školy (BAŠ) za farnosť:
………………………………………………………..... (názov farnosti alebo kostola, príp. spoločenstva)

Dňa ................................

IČO: 421 743 92, DIČ: 2022946013

...............................................................................
pečiatka farnosti a podpis správcu farnosti

č.b.účtu: 2924828640/1100
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POZVÁNKA & INFO – BAŠ 2017/2018
Pozývame Ťa do Bratislavskej animátorskej školy!
Podľa vzoru a skúseností z ostatných diecéz Slovenska vznikla v roku 2009
aj v našej arcidiecéze animátorská škola – BAŠka, ako základný animátorský kurz,
ktorej cieľom je formovať mladých ľudí vo veku od 16 do 30 rokov, aby sa stali
predovšetkým zrelými osobami s hĺbkou života s Bohom a potom aj účinnými
animátormi medzi mladými a deťmi vo vlastných farnostiach a spoločenstvách, a
tak boli vo svojej farnosti dobrou pomocou pre svojho kňaza. BAŠ je akreditovaná
Ministerstvom školstva ako ďalšia forma v rámci celoživotného vzdelávania cez
ZKSM a jej témy sú schválené Radou pre mládež Konferencie biskupov Slovenska.
Aktuálne otvárame rok osobnej formácie (učenícky rok alebo iBAŠ).
Formácia našej animátorskej školy prebieha počas 2 formačných rokov. Prvý
rok je učenícky rok alebo aj iBAŠ (identita a osobná formácia), kde sa počas 8
víkendov a jedného letného týždňa zameriavame na osobné ľudské a duchovné
dozrievanie. Druhý rok je apoštolský rok alebo eBAŠ (evanjelizácia) a počas neho ( 4
v ík en d y) sa zameriavame na praktické skúsenosti animátora v službe v teréne
medzi ľuďmi. Aj Ježiš najprv venoval dostatočne dlhý čas vyučovaniu svojich
učeníkov, a až neskôr si z nich vyvolil 12 apoštolov, na ktorých potom stála služba
Cirkvi. Predtým, než pošleš prihlášku na BAŠku, si teda dobre zváž, či chceš naozaj
a seriózne venovať svoj čas tejto takmer 2-ročnej formácii, a či chceš aj čímsi
neskôr pomôcť mladým alebo deťom vo vlastnej farnosti.
Cieľom učeníckeho roka – iBAŠ je prejsť kľúčové otázky osobného dozrievania
a formácie, ako sú: sebaprijatie, odpustenie, prijímanie druhých a reality v ktorej
žijem, spoznanie svojich darov a talentov, zaradenie sa do spoločenstva v Cirkvi,
intimita s Bohom, prijatie Boha ako Otca a uzdravenie rodinných vzťahov, význam
sviatostného života a skúsenosti s Duchom Svätým.
BAŠka prebieha formou víkendových stretnutí. Rok osobnej formácie (BAŠučeník - iBAŠ) sa začne na jeseň 2017 a skončí v lete 2018 s pozvaním pokračovať vo
formácii k službe (BAŠ-apoštol - eBAŠ). Za každý víkend sa platí 20€ (pre členov
ZKSM 17€) – v cene je zahrnuté ubytovanie, strava, náklady na prednášateľov a
materiály. Náklady sú ešte vyššie, no zvyšok sa dopláca z financií Komisie pre
mládež Bratislavskej arcidiecézy a zo sponzorských financií. Ak by si veľmi túžil a
bolo by to pre Teba finančne neúnosné, vieme sa dohodnúť.
Víkendy budú prebiehať u ž v našom n o v o m c e n t r e v B r a t i s l a v e Rači.
Klasický formačný víkend začína v piatok o 18.00 a končí v nedeľu obedom o
14.00 hod. Náplňou sú prednášky na danú tému víkendu, individuálne a spoločné
aktivity, zdieľanie v skupinkách, relax, modlitby, sv. omše, možnosť spovede a
rozhovorov, veľa priateľskej lásky a radosti .
Bližšie info na 0903 982 638 alebo bas@mladezba.sk .
Teší sa na Teba náš Pán a BAŠka tím.
Jozef Pajerský
Bratislava, 1.3.2017
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