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LITURGICKÝ KALENDÁR 
 
13.MÁJ: Piatok: sv. MáriaDominika Mazzarellová, panna a spoluzakladateľka inštitútu 

dcér Márie Pomocnice. Sviatok pre sdb rodinu. 
14. MÁJ: Sobota: sv. Matej, apoštol. Sviatok. 
15. MÁJ:PiataVeľkonočná nedeľa 
 
NOVINKY 
 
ZMENY V KOMUNITE 
 Personálne zmeny sa našich komunít v tomto roku dotknú ešte nasledovne. Z 
našej komunity odchádza don Jožko Bago, ktorý nastúpi začiatkom septembra do 
Vrbového. Bude mať kňazskú službu pre komunitu sestier Premonštrátok a právne bude 
patriť do komunity v Trnave. Z komunity sestier nás opustí sestra Danka Oremová a jej 
novým pôsobiskom bude Trnava. Na jej miesto k nám do Košíc príde sestra Eva 
Šatková, ktorá pôsobila v . Stano Haburčák odchádza na nové pôsobisko do Bratislavy. 
Bude patriť do komunity na Miletičovej a svoj apoštolát bude vykonávať vo farnosti 
Krasňany. Do našej komunity na Tri hôrky príde nová posila zo zahraničia. Náš bývalý 
asistent Dano Holúbek sa po kňazskej vysviacke v Košiciach zaradí na svoje pôsobisko 
do našej komunity. Všetkým prajeme úspešný štart na svojich nových pôsobiskách. 
 
DON BOSCO DNES 
 Prišlo nové číslo časopisu Don Bosco dnes z nášho vydavateľstva.Nájdete ho 
v našich zakladačoch a môžete si ho vziať do svojich rodín. 
 
PREDAJŇA KNÍH 
 Chceme vám dať do pozornosti, že sa znova obnovuje činnosť našej malej 
strediskovej predajne kníh. Túto službu si veľkodušne zobrala p. Mária Krupová. 
Predajňa bude otvorená v nedele po sv. omši o 9.30h. Nech sa dobré dielo šíri aj v tejto 
oblasti. 
 
ČO NÁS ČAKÁ CEZ TÝŽDEŇ 
 
NEDEĽNÁ ČAJOVŇA 
 Pozývame vás po sv. omši o 9.30 na nedeľnú kávu do čajovne. 
 
NÁCVIK MINIMO 
 Dnes po sv. omši o 9.30 bude mať detský spevácky zbor Minimo nácvik 
v hudobnej miestnosti. 
 
SALEZIÁNSKY MAJÁLES 
 Dnes po sv. omši o 9.30 si môžu mladí v čajovni kúpiť posledné voľné lístky na 
majáles. 
 
UPRATOVANIE 
 O týždeň14. 5. upratujú rodinyBalúnová a Kozáková. O dva týždne 21.5upratujú 
rodiny Lichvárová a Tarabčáková. Ďakujeme všetkým, ktorí nám takto pomáhate. 



 
PODPORA 
 
ZBIERKA  
 Dnes je zbierka na kňazský seminár a zbierka pre saleziánskych študentov 
teológie.Na budúcu nedeľu je zbierka Tretia pre tri na energie strediska.Ďakujeme za 
vašu štedrosť a podporu. 
 
JARNÁ BRIGÁDA 
 Chceme sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí mohli a prišli včera na brigádu do 
nášho strediska. Za všetkých našich dobrodincov je pravidelne slúžená sv. omša. 
Ďakujeme za vašu službu. 
 
MODLITBY 

Do vašich modlitieb zverujeme mladých; rodiny s deťmi, ktoré sa pripravujú na 
prijatie sviatostí; naše komunity, ktoré majú zajtra duchovnú obnovu. Modlime sa aj za 
utečencov,za mier na Ukrajine a pokoj na celom svete. 
 
 
 


