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LITURGICKÝ KALENDÁR 

 
13. SEPTEMBER: Utorok: Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka. 

14. SEPTEMBER: Streda: Povýšenie svätého kríža. Sviatok. 

15. SEPTEMBER: Štvrtok: Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska. Slávnosť. 
16. SEPTEMBER: Piatok: sv. Kornélius, pápež a sv. Cyprián, biskup, mučeníci.      

                           Spomienka. 
18. SEPTEMBER: Dvadsiata piata nedeľa v období cez rok C 

 
 

ČO NÁS ČAKÁ CEZ TÝŽDEŇ 
 

ČAJOVŇA DNES 
 Pozývame vás po sv. omši o 9.30 na nedeľnú kávu do čajovne. 

  
ZBOR MINIMO 

Po sv. omši bude organizačné stretnutie zboru Minimo. Prosíme o účasť aspoň 
jedného z rodičov kvôli vyplneniu prihlášok. Pozývame aj ďalších, ktorí majú chuť pridať 

sa.  

 
SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE 

Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie vo štvrtok bude sv. omša v našej kaplnke 
ráno o 9. 30 a večer o 17.15h. 

 
PRIHLÁŠKY DO CVČ 

Prihlášky na stretká a krúžky spolu s čestným prehlásením alebo vzdelávacím 
poukazom môžete ešte odovzdávať najneskôr do 15. septembra v kancelárii Domky. Viac 

informácii aj na našej webovej stránke: http://3horky.sk/domka-a-cvc/centrum-volneho-
casu-valdocco/, či facebookovej stránke: https://www.facebook.com/3horky/. 

Krúžky začnú fungovať od 20.septembra. 
 

ODPUST NA KALVÁRII 
Bratia saleziáni z Klavárie pozývajú na odpust k Sedembolestnej Panne Márii, ktorý 

bude budúci víkend. Podrobnejší program a informácie nájdete na plagáte na výveske. 

 
MLÁDEŽKA VYSLANIA 

Budúci piatok máme mládežnícku sv. omšu o 18.30h, pri ktorej budú animátori 
stretiek a krúžkov poslaní do svojej služby. Pozývame vás všetkých, aby ste sa spolu 

s nami prišli modliť za týchto mladých.  
 

UPRATOVANIE 
Chceme pozvať nové rodiny, ktoré by boli ochotné zapojiť sa do upratovania týchto 

našich priestorov a kaplnky. Môžete sa hlásiť po sv omši u Slávky Fričovej, alebo u Laca 

Mika. Momentálne na budúcu sobotu nemáme nikoho.  
 

 
 



PODPORA 
 

ZBIERKA 

Budúcu nedeľu je zbierka Tretia pre tri na energie strediska. Ďakujeme za vašu podporu. 
 

MODLITBY 
Tento týždeň sa budú konať DC pre VŠ a mladých pracujúcich. Prosíme o modlitby 

za nich. Modlime sa aj za rodiny, mier na Ukrajine a pokoj na celom svete. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


