
5. pôstna nedeľa rok A  

26.03.2023  
  
  

LITURGICKÝ KALENDÁR  
  

2. APRÍL: Nedeľa: Palmová nedeľa rok A.   
   

ČO NÁS ČAKÁ CEZ TÝŽDEŇ  
  

ČAJOVŇA DNES  

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

MINIMO 

Nácvik detského zboru MINIMO bude v hudobnej miestnosti po sv. omši 9.30. 

 

VYSOKOŠKOLSKÉ STRETKÁ 

V utorok 28.3. v rámci projektu pre vysokoškolákov sa po svätej omši s katechézou,  

budeme v príjemnom prostredí čajovne rozprávať s našim hosťom, neurológom Matejom 

Škorvánkom o tom, ako si nájsť svoje miesto v práci a v živote. 

 

STRETNUTIE PRÍPRAVKÁROV 

 Túto stredu budeme mať stretnutie s prípravkármi. Začíname sv. omšou o 17.15 na 

ktorú pozývame aj mladých animátorov. 

 

ADORÁCIA ZA POVOLANIA 

Tento štvrtok pozývame všetkých, zvlášť mladých, na moderovanú adoráciu. 

Adorácia sa začne po sv. omši a bude trvať do 21.00. 

 

DUCHOVNÁ OBNOVA MLADÝCH RODÍN  

 Pozývame na duchovnú obnovu pre mladé rodiny s deťmi, ktorá sa uskutoční budúcu 

nedeľu 2. 4 2023 so začiatkom o 17.00h v našej kaplnke. Kto by potreboval postarať 

o deti, treba sa prihlásiť cez Google formulár. Na plagát bude QR kód a link bude už 

čoskoro na našej stránke.  
 

UPRATOVANIE  

Budúcu sobotu 1.4. 2023 upratujú rodiny Múdra a Tverďáková. Ďakujeme všetkým, 
ktorí nám takto pomáhate. 

 

SAMA SEBOU 

Pozývame ženy na stretnutie SAMA SEBOU - ide o celodenný program, ktorý sa 
bude konať v sobotu 22. apríla tu na 3H. Ponuka je určená pre ženy vo veku 25 - 55 

rokov. Môžete sa tešiť na spoločný čas, hostí, diskusiu, rozhovory, modlitbu a iné. Počet 
miest je obmedzený. Link na prihlásenie nájdete na webe 3horky.sk a našom facebooku. 

 
  

http://3horky.sk/


DEŇ PRE MUŽOV  

Pozývame mužov na celodenný program s názvom DEŇ PRE MUŽOV - v sobotu 15. 
4. 2023 tu na Tri hôrky. Prihlasovanie QR kód na plagáte. Viac info na plagátoch aj 
internete alebo u Martina Joščaka a Gabriela Horňáka.  

 

NOVINKY 

 

MLÁDEŽNÍCKE SV. OMŠE - ZMENY 

 Vychádzajúc z ankety medzi mladými sme sa rozhodli od piatku 24.3. pristúpiť 

k niektorým zmenám:  

Prvou je skorší čas mládežníckej sv. omše, ktorú by sme začínali už o 18.00 

hodine. Krížové cesty s mladými (ruženec – cez veľkonočné obdobie) sa budeme modliť 

od 17.30. Túto zmenu chceme vyskúšať do konca roka a vyjsť tak v ústrety tým z vás, 

ktorým neskorší čas nevyhovoval.  

 Zároveň by sme sa radi vrátili k mládežníckemu charakteru týchto sv. omší. To 

znamená, že okrem sv. omše na 1. piatok v mesiaci, ktorá ostane otvorená pre všetkých, 

by sme mládežky nechali rezervované pre mladých od 8. ročníka ZŠ.   

 

BRIGÁDA 

Pozývame vás na brigádu, ktorá sa uskutoční v sobotu 1.4. v našom stredisku. 

Začíname ráno o 8:30 a končíme obedom. Budeme spoločne upratovať dom aj vonkajší 

areál pred Veľkou Nocou. Záujemcovia nech sa zapíšu v sakristii najneskôr do stredy 

29.3. kvôli počtu obedov. Ďakujeme za vašu službu. 
   

PODPORA  

  

ZBIERKA  

Minulú nedeľu sa na zbierke Tretia pre tri na energie strediska vyzbieralo 524,- 

eur; dnes je zbierka na Tehličku pre misie. Ďakujeme za vašu podporu! 
  

MODLITBY  

Zverujeme do vašich modlitieb tento týždeň večer pre vysokoškolákov, stretnutie 

prípravkárov, sobotné a nedeľné popoludňajšie spovedanie vo farnosti sv. Gorazda 

a spoločníkov i duchovnú obnovu mladých rodín. 

Modlime sa aj za naše osobné obrátenie, za mier na Ukrajine a pokoj na celom 

svete.   
 

 

 

 


