NEBOJ SA MÁRIA, NAŠA SI MILOSŤ U BOHA

26.-29. JÚL 2018, PREŠOV

NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE P18

Čo je to NSM?

Mapa v strede brožúry
obsahuje informácie:
• ubytovanie — zoznam škôl a ich adresy,
• kostoly, v ktorých sa koná program,
• reštaurácie — zoznam reštaurácií
a ich adresy.

Mapu nájdete
aj online na
www.bit.ly/p18mapa

STRETNUTIE JE URČENÉ pre
mladých ľudí vekom i srdcom.
Horná veková hranica neplatí
pre kňazov, rehoľníkov, spolupracovníkov a výnimky :-)
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Dôležité informácie
Pravidlá účastníka
Doprava MHD Prešov počas P18
Program štvrtok
Program piatok
Popoludnie angažovanosti
Program sobota
Expo povolaní
Program nedeľa
Vitajte v Prešove
SDM Panama
Uvidíme sa v centre
Pozvánky na akcie

NEDEĽA

Galéria Caraffova väznica
P Floriánova 12023/2, 080 01 Prešov
Výstava výtvarných diel slovenských kresťanských umelcov,
ktoré vznikli počas Odvážneho roka. Autori umeleckých
diel: Jozef Vydrnák, María Jesús Machek - Rivero, Iva
Štrbová-Jarošová, Eva Bobovská, Katarína Bőhmová, Andrej
Botek, Zuzana Boteková, Peter Sedlák, Jana Zaujecová.
Otváracie hodiny:
streda - piatok: 10.00 - 17.00, sobota: 10.00 - 18.00
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SOBOTA

O2H V UMENÍ

Tip:
Orientuj sa jednoducho
podľa označení dní po bokoch brožúry.
Každý deň má svoju farbu.

PIATOK

NAŠOU TÚŽBOU je umožniť mladým ľuďom stretnutie s Kristom v mladej Cirkvi.
Chceme, aby mladí zažili spoločenstvo medzi sebou, okolo svojich pastierov
a zároveň túžime, aby sme v nich roznietili túžbu „vychádzať zo seba“ a prinášať
evanjelium do celého sveta.

Autor loga Peter Sedlák: “Celkové grafické poňatie loga je
vo farebných plochách a v kombinácii výrazných farebných
odtieňov. Základom je štylizovaná skratka názvu podujatia
P18. Grafické znaky písmena a čísloviek majú tvarovú aj farebnú symboliku. Písmeno „P“ obsahuje červenú, oranžovú
a žltú farbu ohňa Ducha svätého. V spodnej časti písmena
je červeno-biely náznak erbu mesta Prešov s troma ružami.
Ústrednú pozíciu loga má číslovka „jeden“, ktorá je zároveň
krížom – symbolom kresťanov. Aj preto je v dôstojných
fialových odtieňoch. Štylizovaná číslovka „osem“ má tvar
zelených listov, ako symbol mladosti, rastu a rozkvetu.”

Obsah
ŠTVRTOK

MOTTOM Národného
stretnutia mládeže P18
v Prešove je myšlienka
„Neboj sa, Mária, našla si
milosť u Boha“ (Lk 1,30).

NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE P18 v Prešove je akciou
roka Katolíckej cirkvi na Slovensku. Prebieha v duchu
Svetových dní mládeže. Pravidelne sa koná od roku 2013,
kedy sa konalo Národné stretnutie mládeže R13
v Ružomberku. Zatiaľ posledné sa konalo v roku 2015.
Mladých privítalo Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade.

LOGO P18

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
Sme tu pre teba, k dispozícii
nepretržite. V prípade zdravotných
ťažkostí, úrazu alebo potreby
poradiť nás nájdeš na tel. č: +421
917 396 035.
Prinášame ti dôležité rady nášho
zdravotníckeho tímu, aby si celé
podujatie zvládol bez problémov:
- nezabúdaj na pitný režim! Ideálna je čistá voda. Nečakaj na smäd.
Pi ju od rána, často a v malých
množstvách. A koľko? Vypočítaj si
to podľa vzorca. Tvoja váha v kg x
0,04 = množstvo tekutín v litroch.
Koľko ti to vyšlo?
- chráň sa pred úpalom. Šiltovka,
šatka či klobúk každému z nás
pristanú viac ako bolesť hlavy.

UBYTOVANIE

- chráň svoju pokožku pred
spálením. Hlavne cez obed. Ak máš
opaľovací krém, ponúkni ho aj blížnym. Pomôžeš im a cestou domov
budeš mať batoh o pár gramov ľahší.
- užívaš pravidelne lieky, alebo si
na niečo alergický? Nezabudni si
vziať svoje lieky, či adrenalínové
pero, aj na program P18. Je dobré
povedať svojmu kamarátovi, či vedúcemu skupinky o tvojej alergii, aby ti
v prípade potreby vedeli pomôcť.
- mysli na bezpečnosť – svoju aj
svojich blížnych. V prípade horúčky,
kašľa, zvracania či tráviacich ťažkostí neváhaj vyhľadať zdravotnícku
pomoc. Radi ti pomôžeme.
- daj kamarátom so skupinky vždy
vedieť kam ideš a kedy sa vrátiš.

STRAVA
V prvý deň stretnutia si účastníci
zabezpečujú stravu z vlastných
zásob. Raňajky sú počas všetkých
dní pre zaregsitrovaných účastníkov
pripravené na miestach ubytovania.
Obedy a večere sú riešené rôznou
formou. V sobotu ich dostanete
v prešovských reštauráciách výmenou za lístok, ktorý dostanete pri
registrácii. Jednotlivé reštaurácie sú
vyznačené na mape v strede brožúry.

K hlavným pódiám si so sebou
prineste karimatku na sedenie.
Prosíme, používajte citlivo vaše fotoaparáty (najmä počas svätých omší).
Nepreceňujte svoje sily!

INFO LINKA
Prosíme, vypínajte si mobilné
telefóny a iné technické zariadenia
počas programu, ktorý bude vo
väčšine naživo v televízii.

Ak potrebuješ poradiť, máš
nejaký problém alebo otázku,
obráť sa na nás telefónnom čísle
0910 852 200, sme tu pre Teba!

Prosíme, rešpektujte pokyny
a prosby Organizačného tímu P18.

Počas Národného stretnutia mládeže P18 dostanú mladí 27. júla osobné
pozvanie k tomu, aby na „vlastnej
koži“ prijali pozvanie pápeža
1 milión pre pápeža a formou
dobrovoľníckej pomoci pomohli
desiatkam rozličných inštitúcií
v celom meste.
Urobia tak v duchu špeciálnej
príručky pre mladých DoCat, ktorá
obsahuje výber toho najpodstatnejšieho zo sociálnej náuky Cirkvi.

EXPO POVOLANÍ
na P18 (sobota 28. 7. 2018 v čase
od 14:30 do 18:30) má svoju
špecifickú tému – SKÚŠKA O2H-y.
Je to odvážna výzva aj pre všetkých
prihlásených, aby mladým ponúkli
ich svedectvo odvahy. Ako môžu
mladým ľuďom pomôcť objaviť v ich
srdci odvahu, aby kráčali za Bohom?
Akým spôsobom im môžu pomôcť
odvážne vykročiť za hlasom, ktorý
ich volá bližšie k sebe? Ako im
pomôcť nájsť a naplniť svoje životné
povolanie, v zasvätení či
v manželstve?
V prípade problémov sa obráťte
na koordinátorku EXPA, sr. Julianu
Salašovú, OSF (0903 982 365).

Organizačný tím:
0917 350 162 Monika Koláriková,
administrátor Rady pre mládež
a univerzity,
sídlo organizačného tímu:
Tarasa Ševčenka 3922/1,
080 01 Prešov
Info linka: 0910 852 200
Polícia: 158
Mestská polícia, Prešov: 159
Záchranári: 155
Emergency: 112

DôLežité informácie
POPOLUDNIE ANGAŽOVANOSTI

KONTAKTY

INFO PRE KŇAZOV
Milí kňazi, ďakujeme, že ste tu
s nami. Chceme vás poprosiť
o pomoc pri vysluhovaní sviatosti
zmierenia a pri duchovných
rozhovoroch. Hlavným zodpovedným za túto službu je o. Andrej
Filin (0904 952 220). Koncelebrácia:
Koncelebrovať môže každý prítomný
kňaz. Aj ten, ktorý nie je registrovaný na P18. Upozorňujeme kňazov,
aby pred slávením sledovali čas
a najneskôr 30 minút pred začatím
svätej omše (alebo svätej liturgie)
čakali oblečení v rúchach na pokyny,
ktoré sa týkajú svätej omše (svätej
liturgie). Prvé tri liturgické slávenia
(vo štvrtok, v piatok a v sobotu) sa

budete do liturgických rúch obliekať
v určených priestoroch Handball
Arény, záverečný deň (v nedeľu)
bude miesto obliekania (tzv. hlavná
sakristia) Konkatedrála sv. Mikuláša.
Albu je potrebné priniesť si so
sebou. V prípade akýchkoľvek otázok
sa prosím obráťte na zodpovedného za liturgický tím P18 – o. Jozef
Dronzek (0907 857 039). V prípade
gréckokatolíckej svätej liturgie sa
prosím obráťte na o. Michala Sopka
(0904 738 765). Organizačný tím P18
Vás prosí o prejav služby voči mladým aj prostredníctvom ich záujmu
o sviatosť zmierenia alebo duchovný
rozhovor.
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je zabezpečené v triedach a telocvičniach škôl mesta Prešov.
V mieste ubytovania nie je možnosť pripraviť si stravu tepelným
spracovaním. Na jednotlivých
školách bude zabezpečená služba.
V prípade problémov sa obráťte
na organizačný tím P18.

INFO K PROGRAMU

Ondrej Chrvala
hlavný zodpovedný za P18

Národné stretnutie mládeže.
Po tretíkrát. V čom bude iné?
A v čom rovnaké?

P 18 – znace, že do Prešova
dražka nová?
Milí mladí priatelia, srdečne vás pozdravujem a mám
radosť, že ste prijali pozvanie na novú cestu s Kristom a jeho Matkou do Prešova. Zdá sa mi, že čím viac
ideme na východ, tým sme radostnejší a odvážnejší.
Začínali sme trochu s obavami „získavať učeníkov“,
aby „rástla naša viera“ a celonárodne sme sa stretli
v centre Liptova na R 13.
Keďže takéto stretnutia mladých ľudí dvíhajú,
premieňajú a očisťujú ich srdcia, s novou chuťou
do života sme vykročili proti prúdu, aby sme obdivovali nielen krásu našich veľhôr, ale aj sa učili byť
milosrdní voči sebe navzájom a opäť sa stretli na P15
pod Tatrami.
Povzbudení príkladom blahoslaveného kňaza Titusa
Zemana sme s O2Hou prijali pozvanie do centra
Šariša na P18. V Prešove chceme v dňoch 26. – 29. júla
spolu s Pannou Máriou počúvať Boží hlas, ktorý nás
povzbudzuje k odvahe a dáva nám potrebnú milosť,
aby sme mohli odpovedať na jeho povolanie: „Neboj
sa, Mária, našla si milosť u Boha.“ (Lk 1, 30).
Je úžasné, keď náš priestor a náš čas napĺňajú konkrétni ľudia a hlboké vzťahy, v ktorých sa môžeme
deliť o autentické a konkrétne skúsenosti každodenného života s Kristom.
Brožúrka P18, ktorú držíte v rukách, chce vás oboznámiť s programom a aktivitami národného stretnutia
mladých ľudí a pozvať vás na blahorečenie našej
mučenice čistoty Anky Kolesárovej do Košíc na
1. septembra 2018.
Žehnám všetkým odvážnym a teším sa z vašej prítomnosti, biskup + Tomáš.

Milan Majerský
predseda Prešovského
samosprávneho kraja

Andrea Turčanová
primátorka mesta Prešov

Milí mladí priatelia!

Mesto Prešov, tretie
najväčšie mesto na Slovensku,

Odvaha je výraznou črtou charakteru človeka, ktorá sa
formuje od útleho veku.
Ako mladý som sa aktívne podieľal na organizovaní
stretnutí mládeže v levočskej farnosti, preto viem,
aké je dôležité budovanie vzťahov v spoločenstve.
V čase komunizmu si to vyžadovalo aj odvahu riskovať. Dnes so záujmom načúvam hlasu mladých nášho
regiónu. Ich podnety a odvážne nápady sú často
prínosom pre rozvoj a lepšie fungovanie kraja, o ktoré
sa každodenne snažím.
Osobne ma veľmi teší, že Národné stretnutie mládeže
sa v roku 2018 uskutočňuje v Prešove, metropole
severovýchodu Slovenska, ktorá má ambíciu stať sa
mestom mladých nielen a to nielen počas podujatia
P18.
V „Odvážnom roku“ Vám želám, aby ste počas podujatia P18 načerpali vnútornú silu a inšpiráciu, našli
odvahu zmeniť sa, odvahu žiť v prítomnosti a odvahu
úprimne milovať a dôverovať.
Vitajte v Prešovskom kraji.

kráľovské mesto so špecifickou atmosférou, bohatými
dejinami, ale aj odtlačkami moderného vývoja.
Prešov, označovaný aj ako Atény nad Torysou, bol
vždy mestom mladých a mám radosť, že v lete roku
2018 vítame ďalších mladých ľudí, ktorí počas
Národného stretnutia mládeže okúsia atmosféru
nášho krásneho mesta.
Prajem všetkým, aby si počas týchto dní vychutnali
kultúrne, spoločensky, no najmä duchovne bohatý
program, aby načerpali veľa sily, aby si od nás
odniesli veľa priateľstiev, ktoré vydržia roky a čo
najviac nezabudnuteľných zážitkov, ktoré budú
v každom z nás doznievať ešte dlho po spoločnom
stretnutí P18.
Ďakujem Konferencii biskupov Slovenska i všetkým,
ktorí sa na organizácii tohto podujatia podieľali,
vytvorili sme totiž ďalší významný medzník
v modernej histórii nášho mesta.
Milí mladí priatelia, VITAJTE V PREŠOVE!

Milan Majerský
predseda Prešovského samosprávneho kraja

Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta Prešov

<< 7

6 >>

Je to paradoxné, ale moja odpoveď je na obe otázky
naraz. Bude rovnaké v tom, o čo nám vždy na NSM
išlo – dať mladým zažiť bohatstvo nášho Boha a Cirkvi
v jednote v rôznosti. Tá sa ukáže v programe, zložení
účastníkov, v rôznych formách modlitby, liturgie
či umenia spojených do jedného, harmonického
a ladiaceho celku, tak, ako je Božou radosťou spájať
najrôznejšie. A zároveň toto bude to nové. Pretože ak
necháme zaznieť Božiu rozmanitosť, tak to vždy vytvorí novú melódiu. A čím viac Božích darov necháme
v nej vyniknúť, tým je tá melódia novšia, nečakanejšia
a originálnejšia. A Boží Duch v nej šantí novosťou viac
než by sme my organizátori vôbec dokázali snívať.
A o to nám tu ide. Vytvoriť taký priestor a čas, že Boží
Duch sa môže vylievať naplno. Zasahovať nás navzájom práve tými darmi, ktoré do našich sŕdc v tichosti
vkladal celý náš doterajší život, a zobudiť niečo nové,
čo odteraz vyraší a bude sa ďalej šíriť. Bujná záhrada,
kde jednotlivé kvety svojou jedinečnosťou a originálnosťou vytvárajú spoločný nezameniteľný obraz.
Vchádzaš do tejto záhrady s tým, kto si a čo ťa Boh
pozýva vniesť. Ponúkni to druhým; a prijmi to, čo Boh
cez nich ponúka tebe. Nech sa Prešov na tieto dni
stane nádhernou Božou záhradou, na ktorú tak ľahko
nezabudne nikto, kto sa ňou prejde.

otec biskup Tomáš Galis

pravidLá účastníka

Doprava MHD Prešov počas P18

Riadny účastník P18 je každý, kto sa prihlásil, zaregistroval a zaplatil príspevok.
Si to ty? Ak hovoríš áno, tak si povinný dodržiavať tieto pravidlá:

Všetci účastníci P18 majú dopravu Prešovskou MHD v čase 26.-29.7.2018 v cene vstupného. Cestovným lístkom je
vstupný náramok na program P18. Je možné využívať bežné linky MHD alebo špeciálne spoje „P18“, zriadené kvôli
Národnému stretnutiu mládeže P18.
Odporúčame stiahnuť si aplikáciu na využívanie MHD v Prešove.

+

Dbaj na všetky rady
a pokyny organizátorov.
Najmä tie, ktoré si
vypočuješ z oznamov
na pódiách.

Počas celej doby stretnutia
a na všetkých miestach
konania programu P18 ťa
prosíme, aby zachovával/a
prísny zákaz požívania
alkoholických nápojov
a návykových látok.

nI
Prosíme, dodržiavaj nočný
pokoj od 22:00 h a večierku
v ubytovacích priestoroch
o 24:00 h. Je to dôležitý prejav
ohľaduplnosti voči miestu,
ktoré nás príjíma, ako aj voči
svojím priateľom, ktorých
máš okolo seba. Platí to, aj
keď bude program dlhšie.

Prosíme, vypni si tvoj
mobil (tablet, počítač, iné
technické zariadenia) počas
programu. Vo väčšine pôjde
o program naživo v televízii,
pretože odporúčame citlivo
používať svoje fotoaparáty
(najmä počas svätých omší
a programu na pódiách).

Vstupuj iba do ubytovacích
priestorov, v ktorých si ubytovaný. Do iných nebudeš
vpustený a výnimky nie sú
možné. Akceptuj pridelené
miesto na spanie, rešpektuj
oddelenié bývanie chlapcov
a dievčat a dodržiavaj
ubytovací poriadok na
miestach ubytovania.

h

Pamätaj na vhodné oblečenie, a to zvlášť počas
svätých omší.

Ak účastník P18 závažne poruší niektorý z týchto bodov, nebude sa ďalej môcť zúčastniť na programe P18, a to bez nároku
na vrátenie zaplateného príspevku. Zároveň mu bude oznámené, aby opustil priestory konania Národného stretnutia
mládeže P18 v Prešove. Zároveň bude táto informácia oznámená jeho známym (rodine či iným rodinným príslušníkom).
Centrálny tím P18

Riadne spoje, ktoré sú najvhodnejšie pre účastníkov P18:
Zastávky MHD pri mestskej hale

vzdialenosť od mestskej haly

Mestská hala

Čas odchodu
27 (smer škola A12)

Škultétyho

0,5 km

2, 5, 27, 34 (smer školy B), 38, N1

Štúrova

0,6 km

2, 5, 7, 30, 34 (smer školy C)

Čierny most

1,0 km

1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 19, 24, 27, 28, 32,
36, 39, 42, 44, 45, 46, N2, N3

Hrubým sú vyznačené trolejbusy.
Trasy nosných trolejbusových liniek:
1 Solivar - Žel. stanica - Čierny most - Hlavná - Trojica - Duklianska - N. Šebastová
4 Pod Šalgovíkom (Sekčov) - Žel. stanica - Čierny most - Hlavná - Trojica - Poliklinika - Volgogradská - Sídlisko III
8 Sibírska (Sekčov) - Žel. stanica - Čierny most - Hlavná - Trojica - Poliklinika - Volgogradská - Sídlisko III
38 Sibírska (Sekčov) - Žel. stanica - Škultétyho - VŠ areál - Obrancov mieru - Volgogradská - Sídlisko III
Spoj 38 stojí najbližšie k mestskej hale (zastávka Škultétyho) a premáva do oboch oblastí vzdialených škôl, B aj C.
Interval spojov je 20 minút, linka 1 cez víkend 30 minút.
Upozornenie: linka 2 sa na zastávke „Obrancov mieru“ mení na číslo 5. Táto linka je zvlášť výhodná pre školu B3.
Pre školy B1 a B2 je najvýhodnejšia linka č. 7.
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Fajčíš? Je nám to ľúto, ale
vo všetkých ubytovacích
priestoroch (pred nimi,
za nimi, vedľa nich) je
zákaz fajčenia. Rešpektuj
to prosím. Zároveň to platí
v priestoroch, kde prebieha
program (pri hlavných
pódiách, pri kostoloch,
prednáškových sálach
a iných priestoroch) a všade
tam, kde je viac ľudí. Nezabudni bratsky napomenúť aj
svojich priateľov.

Nos vždy pri sebe visačku,
účastnícky náramok a ďalšie veci, ktoré si dostal pri
registrácii. Bez účastníckeho náramku nebudeš vpustený/á na miesto ubytovania. Bez stravného lístka sa
nedostaneš k jedlu. Ak ho
chceš lístok darovať iným,
nech sa páči :-)

Špeciálne spoje kvôli P18:
ŠTVRTOK

SOBOTA

26. 7.

Spoj označený „P18 Mestská hala“ premáva PRED ZAČATÍM PROGRAMU z nižšie uvedenej zastávky k Mestskej hale:
ŠKOLY

Zastávka

Smer

Čas odchodu

C1

Pod Šalgovíkom

Rusínska

15:55 16:15 16:35

C2, C4

Laca Novomeského

Rusínska

15:56 16:16 16:36

C7

Švábska

Rusínska

15:40 16:00 16:20 16:40

C6

Lesnícka

Rusínska

15:42 16:02 16:22 16:42

C5

Pavla Horova

Rusínska

15:43 16:03 16:23 16:43

B4, B5

Volgogradská

Levočská

15:55 16:15 16:35

VEČER po programe budú premávať mimoriadne linky trolejbusu č. 8 na oba smery (všetky školy B a C); posledný
výjazd linky 23:15.
PIATOK

27. 7.

Spoj označený „P18 Mestská hala“ premáva RÁNO z nižšie uvedenej zastávky k Mestskej hale:
ŠKOLY

Zastávka

Smer

Čas odchodu

C1

Pod Šalgovíkom

Rusínska

8:00 8:20 8:40

C2, C4

Laca Novomeského

Rusínska

8:01 8:21 8:41

C7

Švábska

Rusínska

8:00 8:08 8:16 8:24 8:32 8:40

C6

Lesnícka

Rusínska

8:02 8:10 8:18 8:26 8:34 8:42

C5

Pavla Horova

Rusínska

8:03 8:11 8:19 8:27 8:35 8:43

B4, B5

Volgogradská

Levočská

8:00 8:20 8:40

DO ŠKOLY

Nástup smer

Označenie autobusu

Výstupná zastávka

Čas odchodu

C6

Rusínska

P18 C Švábska

Lesnícka

22:08 22:18 22:28

C7

Rusínska

P18 C Švábska

Švábska

22:08 22:18 22:28

B4, B5

Vajanského

P18 B Volgog.

Volgogradská

22:10 22:20 22:30

Ranný program začína v rôznych kostoloch mesta podľa príslušnosti k diecézam; doprava k nim nebude organizovaná. PO SKONČENÍ RANNEJ MODLITBY budú organizované spoje „P18 Mestská hala“ od vzdialenejších kostolov
k Mestskej hale nasledovne:
KOSTOLY

Oblasť

Nástupná zastávka

Smer

Čas odchodu

Past. centrum Jána Pavla II.
(Česká republika)

Šváby

Lomnická

Rusínska

8:42 8:57 9:12

Grécko-katolícky Chrám Povýšenia sv.
Kríža (Košická a Bratislavská eparchia)

Sekčov

Martina Benku

Rusínska

8:45 9:00 9:15

Kostol Krista Kráľa (Spišská diecéza)

Sekčov

Laca Novomeského

Rusínska

8:45 9:00 9:15

Sídl. 3

Nám. Kráľovnej
pokoja

Levočská

8:45 9:00 9:15

Kostol Kráľovnej pokoja
(Rožňavská diecéza)

PO SKOČENÍ VEČERNÉHO PROGRAMU bude kyvadlová doprava premávať od Mestskej haly nasledovne:
Do ŠKOLY

Nástup smer

Označenie autobusu

Výstupná zastávka

Čas odchodu

C2, C4

Škultétyho

P18 C1-4

Laca Novomeského

22:08 22:18 22:28

C1

Škultétyho

P18 C1-4

Pod Šalgovíkom

22:08 22:18 22:28

C5

Škultétyho

P18 C5-7

Pavla Horova

22:10 22:15 22:20 22:25 22:30
22:35 22:40 22:45

C6

Škultétyho

P18 C5-7

Lesnícka

22:10 22:15 22:20 22:25 22:30
22:35 22:40 22:45

C7

Škultétyho

P18 C5-7

Švábska

22:10 22:15 22:20 22:25 22:30
22:35 22:40 22:45

B4, B5

Pražská

P18 B4-5

Volgogradská

22:10 22:20 22:30

B3

Škultétyho

P18 B3

Poliklinika

22:07 22:15

B1, B2

Škultétyho

P18 B1-2

Trojica

22:14 22:35 22:45

NEDEĽA

29. 7.

Spoj označený „P18 Mestská hala“ premáva RÁNO rovnakým spôsobom ako v piatok (pozri tabuľku piatok 27. 7.
ráno).
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VEČER program končí v mestskom amfiteátri, odkiaľ je väčšina škôl dostupná pešo. Vzdialené školy budú mať
spoje organizované z MHD zastávky Lesík delostrelcov nasledovne:

28. 7.

ŠTVRTOK

Športová hala

16:00

otvorenie haly

17:00

Otvárací ceremoniál O2H

18:00

Úvodná svätá omša

>> s. 14

Exteriér

20:00

Odvážny čas [Nr.1]

>> s. 16

Chrámy Prešova

21:30

N(M)oc modlitby

>> s. 18

b

ŠTVRTOK

(Sima Martausová, Ján Gallovič,
Tanečné divadlo ATak & Zuzana Eperješiová,
akrobat Alexander Müller a mnohí ďalší)

(celebruje: košický arcibiskup Bernard Bober,
spieva: BB zbor)

(stretnutie a večera v skupinkách)

(rôzne formy modlitby vo viacerých chrámoch:
• Večiereň,
• modlitba Taizé,
• tichá adorácia,
• moderovaná adorácia,
• mariánska modlitba,
• chvály,
• hudobno-slovné pásmo,
• lectio divina,
• duchovný koncert).
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T

Štvrtok 26/7/2018

H
2
O

P

ŠTVRTOK

TEXTY PIESNÍ
Hrá: BB zbor

OTCOV DOM

(autor: Marián Milučký)
Tak vstúp do lodí dávnych katedrál,
tôní bazilík a tichých kostolov,
kde svoje miesto má, kde večne prebýva,
na oltári darovaný Boh.
Skrýva svoju tvár v celom stvorení,
dýcha tajomný v tvojom bratovi.
Nastav svoju tvár, slnku jeho dlaní,
vo svojom srdci, vybuduj mu chrám

Tak vstúp do seba, túžiť zase skús.
Lásku a chleba, prijať z Božích rúk.
Hľadaj ho a nájdeš, zaklop on otvorí.
Popros len a život dá ti nekonečný.

Svoj pohľad dvíhame k výšinám,
príde na pomoc nám;
príde nám Záchranca z Božích brán,
milosrdný Pán.

Above all powers,
Above all kings,
Above all nature and all created things,
Above all wisdom and all the ways of man,
You were here before the world began.

SÚCIT NEKONEČNÝ
(autor: Rieka Života)

Súcit nekonečný, milosťou si ty.
Sladkým odpustením, vernosť bez hraníc,
vo mne prítomná.
Ty si Otec mocný, Kráľ, čo lieči nás.
Spasiteľ si nežný, obeť prečistá za mňa slávená.

R: Dnes sa dávam celý, všetko, čím som,
do tvojich rúk vkladám.
Ty si získal, život môj,
svoje áno, dnes ti dávam.

NÁŠ BOH

(autor: eSPé)
Vodu na víno meníš, otváraš oči slepým,
nikto nie je ako ty.
Zasvietiš v tmách životom, z prachu nás dvíhaš slovom,
nikto nie je ako ty.

R: Náš Boh je väčší, On je silnejší,
Pane si viac, než čo tento svet dáva.
Rany nám liečiš, mocný a slávny, náš Boh, si náš Pán!
Veď, keď náš Boh je za nás,
nemôže vládnuť strach,
veď, keď náš Boh je s nami,
kto môže stáť proti nám.

Zblúdených nájde a v náručí
túli a tíši strach.
Z kríža nás prúdmi riek vylieči,
vdýchne nádej nám.

R: Milosrdní sú blahoslavení,
lebo len tí, len tí milosrdenstvo dosiahnu.
Ak by nám Pán neodpustil hriech,
nik z nás neobstojí.
Blížneho prijmi a kráčaj s ním,
v láske buď podobný!
Pán naše úpisy splatil sám,
živý Syn z hrobu vstal.
Duch volá: „Ježiš je slávny Pán!“
Pred svetom ho chváľ!

Bridge
Pred Pána prines trápenia
a pri ňom slobodne dýchaj!
Žiť v úžase ti Vzkriesený dá,
živý Boh, tvoj Pán.

(autor: Michael W. Smith)

Above all kingdoms,
Above all thrones,
Above all wonders the world has ever known.
Above all wealth and treasures of the earth,
There's no way to measure what You're worth.
Crucified
Laid behind the stone
You lived to die
Rejected and alone
Like a Rose
Trampled on the ground
You took the fall
And thought of me
Above all

Podľa Tvojich slov

Hymna SDM 2019
(hudba a text: Abdiel Jiménez,
preklad Zuzana Eperješiová & Pavol Danko)
Ako pútnici sme spolu opäť zídení
z rôznych kontinentov, z rôznych miest.
Misionármi stať sa sme povolaní
a máme jeho Slovo priniesť.
Chceme podľa vzoru našej matky Márie
povedať áno tvojim plánom.
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R: V dome svojho Otca miesto máš.
Príď! Čaká s láskou.
Nemusíš sa báť, ak poblúdil si cestou,
večnú šancu pre každého má.

ABOVE ALL

Hymna SDM Krakow 2016
(hudba a text: Jakub Blycharz, preklad: Valéria Juríčková)

T Štvrtok 18:00 P Športová hala
ČÍTANIE: Jer 2, 1 – 3. 7 – 8. 12 – 13
ŽALM: Iz 12, 2 – 3. 4b – d. 5 – 6
EVANJELIUM: Mt 13, 10-17

BLAHOSLAVENÍ MILOSRDNÍ

ŠTVRTOK

Úvodná svätá omša

ŠTVRTOK

Odvážny čas [Nr.1]

Ref.: Kráčať chcem podľa tvojich slov.
Hľa, tu stojím, služobnica Pána.

T Štvrtok 20:00 P Exteriér

O D V Á Ž N
Y
Č A S
R

Hľa, slúžim – tvoja som.
Hľa, dcéra tvoja som.
Hľa, dieťa tvoje som.

ŠTVRTOK

A keď počuť z neba mocné jasanie
na zemi ťa chceme volať Pánom.

1

Aj my ako Mária sme pripravení ísť –
Cirkev putujúca k nebesám.
Napriek protivenstvám nádej víťazí
a radosť našej viery svieti tmám.
Nemajme strach, ó, nie.
Nemajme strach
lásku niesť, kde je nechcená.
Boh volá všetkých nás odvážne kráčať,
s Máriou tú cestu požehná.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2
3

2

2

2

2

2

3

2
2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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3

ŠTVRTOK

ním toho, že Boh je láska, láska a nič iné.
(brat Roger)
Modlitba Taizé ti ponúkne modliť sa spevom
a meditáciou v celej kráse s Bohom, ktorý túži
po tvojej láske a nehe. Pridaj sa aj ty k nám v tejto modlitbe. Čakáme ťa!

T Štvrtok 21:30 P Chrámy Prešova
VEČIEREŇ
Gréckokatolícka katedrála sv. Jána Krstiteľa, Hlavná 1
DUCHOVNÝ KONCERT so skupinou Anastasis
Gréckokatolícky chrám povýšenia sv. Kríža
(Martina Benku 11147/7, Prešov-Sekčov)
„VEČER MILOSRDENSTVA“— moderovaná adorácia
(Komunita Emanuel)
Konkatedrála sv. Mikuláša (Hlavná)
HUDOBNO-SLOVNÉ PÁSMO
s Tvorivou skupinou Poetica Musica
Kostol sv. Jozefa (františkáni, Svätoplukova 3232/10)
LECTIO DIVINA s bratislavským arcibiskupom
Stanislavom Zvolenským
evanjelický Kostol Najsvätejšej Trojice (Hlavná 2942/143)
MODLITBY TAIZÉ
Modlitebňa Bratskej cirkvi (Slovenská ulica 3276/34)
TICHÁ ADORÁCIA
Kostol sv. Jána Bosca (saleziáni, Jána Bottu 9)

CHVÁLY so skupinou Marana Tha
Kostol Krista Kráľa (Námestie Krista Kráľa, Prešov-Sekčov)

Moderovaná adorácia
Niekedy potrebujeme iba možnosť byť s Bohom.
Niekedy nevieme, čo presne povedať a ani nevieme, čo nám povedal Boh. V tom nám pomáha
TICHO, aby sme prítomnosť Boha medzi nami neprerušili stále niečím druhoradým. V tichu zároveň
vnímame toho druhého, preto ťa pozývame na čas
ticha — len TY a BOH.
Chvály s Marana Tha
Všetci svätí a anjeli v nebi celú večnosť Boha
chvália a zvelebujú. Je úžasné, že sa k tejto oslave
vieme pridať už počas nášho života na zemi. To
je dôvod, prečo sa modlíme chvály a pozývame aj
TEBA!
Modlitba Taizé
Od svojej mladosti som už nikdy nezapochyboval
o tom, že by život v komunite mohol byť zname-

Poetica Musica — V tichu s Tebou
Niekedy potrebujeme zozbierať všetku odvahu,
aby sme povedali pár slov. Ale rovnako veľkú, ak
nie ešte väčšiu, odvahu potrebujeme, aby sme sa
dokázali stíšiť...
Pozývame vás na spoločný modlitbový večer,
kde budeme cez hudbu a slovo hľadať ticho,
také nevyhnutné pre hodnotný dialóg s Bohom
(a človekom).
Lectio divina
Čo všetko je zašifrované v textoch Svätého
písma? V čom môže byť pre dnešného mladého
človeka vzorom kameňovaný prvomučeník Štefan?
Arcibiskup Stanislav Zvolenský ťa pozýva na
nevšedné čítanie Písma metódou Lectio Divina.

Publikácia
z edície
YOUCAT
s typickým
vzhľadom,
množstvom
otázok
a odpovedí,
citátov
a vtipných
kresbičiek

ˇ
CAKÁ
NA TEBA
DOCAT

!

je podľa slov Sv. Otca manuálom na ceste života
v spoločnosti. Bol vytvorený, aby mali mladí
kresťania správnu víziu o tom, ako má fungovať
spravodlivá spoločnosť. Pápež František tiež
hovorí, že DOCAT je manuálom svedomia.
Pomáha mladým správne sa rozhodovať
v oblastiach ako rodina, politika, hospodárstvo,
svet práce, starostlivosť o životné prostredie,
medzinárodné vzťahy...
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MARIÁNSKA MODLITBA
so Združením Mariánskej mládeže
Kostol Kráľovnej pokoja
(Námestie Kráľovnej pokoja 7373/1, Sídlisko 3)

PREČO BY SI MAL PRÍSŤ?

Duchovný koncert Anastasis
Určite každý z vás pozná príbeh apoštolov
na rozbúrenom mori. Boli preľaknutí, plní strachu,
nevedeli, čo si počať. V tom prichádza Záchranca,
ktorého nespoznali. Zrak im zatienil strach...
aj ty možnože prežívaš vo svojom živote chvíle
plne strachu z budúcnosti, chvíle, kedy sa tvoja
ODVAHA ocitá pod bodom mrazu. Bojíš sa vystáť
z hriechu, ktorý ťa pomaly potápa v rozbúrenom
mori? Príď sa s nami modliť a prosiť a spoznaj
pravú ODVAHU! Odvahu kráčať po vode tohto
sveta v ústrety Záchrancovi.

ŠTVRTOK

N(M)oc modlitby

T
7:30

Raňajky (na mieste ubytovania)

9:00

Ráno s Mamou

9:30

O2H vykročiť

Exteriér

11:00

Odvážny čas [Nr.2]

>> s. 30

Športová hala

12:30

Svätá omša

>> s. 32

Exteriér

14:00

obed

Exteriér
+ množstvo
interiérov

14:30

Popoludnie angažovanosti

Amfiteáter

19:00

večera

20:30

Krížová cesta H2O & O2H

>> s. 22

(katechéza s bratislavským eparchom
Petrom Rusnákom, hudobná kapela F6,
prezentácia DOCAT-u, svedectvá
a umelecký program…)

(stretnutie v skupinkách)

(celebruje: spišský biskup Štefan Sečka,
káže: nitriansky biskup Viliam Judák,
spieva: Spojený mládežnícky zbor zo Sniny)

(ponuka k dobrovoľníctvu v charitatívnych
a sociálnych iniciatívach po celom meste)

(sfilmované zamyslenia košického pomocného
biskupa Marka Forgáča,
spieva: Eva Hrešková & band)

>> s. 35

>> s. 48
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(akatist k Bohorodičke s košickým eparchom
Milanom Chauturom)

PIATOK

PIATOK

Športová hala

H
2
O ročiť
vyk

b

Piatok 27/7/2018

P

Akatist k presvätej Bohorodičke

22 >>

KONDAK 1
Kňaz: Tebe, Bohorodička, mocná vládkyňa, spievame
víťaznú pieseň. – Vyslobodila si nás od zlého, preto ti
vrúcne ďakujeme, – hoci sme len nehodní služobníci. Ty si
nepremožiteľná, – zbav nás všetkých bied, aby sme ti mohli
spievať: Raduj sa, panenská Nevesta!
Ľud: Raduj sa, panenská Nevesta!
IKOS 1
Kňaz: Z neba bol poslaný archanjel, aby Matke Boha
povedal: Raduj sa! – A keď videl, že ty, Pane, po jeho
slovách berieš na seba ľudské telo, – v údive stál a takto
ju pozdravil:
Ľud: Raduj sa, lebo skrze teba k nám radosť prichádza!
Raduj sa, lebo skrze teba pominie prekliatie!
Raduj sa, lebo si pozdvihla padnutého Adama!
Raduj sa, lebo si zotrela slzy Evine!
Raduj sa, ľudskému rozumu nepochopiteľná výšina!
Raduj sa, hlbina, ktorú nepreniknú ani oči anjelské!
Raduj sa, nádherný trón kráľovský!
Raduj sa, lebo si v živote nosila Stvoriteľa vesmíru!
Raduj sa, zornica, ktorá nám východ slnka zvestuje!
Raduj sa, lono, v ktorom sám Boh prebýval!
Raduj sa, lebo skrze teba sa obnovuje všetko stvorenie!
Raduj sa, lebo skrze teba sa Stvoriteľovi klaniame.
Raduj sa, panenská Nevesta!
KONDAK 2
Kňaz: Najsvätejšia Panna, istá si svojím panenstvom, smelo
povedala Gabrielovi: Záhadné sú tvoje slová a duši mojej

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ľud: Raduj sa, nevädnúca ratolesť stromu života!
Raduj sa, životná sila nesmrteľného ovocia!
Raduj sa, ty, ktorá si urobila Stvoriteľa milovníkom ľudí!
Raduj sa, lebo si porodila rozsievača života!
Raduj sa, úrodná vinica, ktorá rodí bohatstvá milosti!
Raduj sa, stôl, ktorý ponúka hojnosť zmierenia!
Raduj sa, lebo ty si raj, čo zakvitol do bohatej úrody!
Raduj sa, lebo dušiam pripravuješ útočisko istoty!
Raduj sa, ľubovonné kadidlo modlitieb!
Raduj sa, zmierenie sveta celého!
Raduj sa, lebo sprostredkúvaš Božie milosrdenstvo
hriešnikom!
Raduj sa, lebo cez teba majú ľudia v Bohu dôveru!
Raduj sa, panenská Nevesta!

IKOS 2
Kňaz: Panna si túžobne želala pochopiť toto tajomstvo,
preto povedala Božiemu sluhovi: – Povedz mi, ako sa môže
v panenskom lone počať a narodiť z neho syn? – A on ju
s bázňou a úctou pozdravil:
Ľud: Raduj sa, vyvolená na uskutočnenie nevýslovného
tajomstva!
Raduj sa, mlčanlivá viera prosiacich!
Raduj sa, začiatok Kristových zázrakov!
Raduj sa, ty, v ktorej sa začali plniť jeho príkazy!
Raduj sa, rebrík, po ktorom sám Boh z neba zostúpil!
Raduj sa, most, po ktorom ľudstvo zo zeme do neba
prechádza!
Raduj sa, zázrak, pri ktorom nenachádzajú slová ani
anjeli!
Raduj sa, lebo ty si prinútila démonov nariekať!
Raduj sa, lebo si porodila svetlo zázračné!
Raduj sa, lebo si zachovala v srdci tajomstvo!
Raduj sa, lebo prevyšuješ všetkých mudrcov!
Raduj sa, lebo osvecuješ mysle všetkých veriacich!
Raduj sa, panenská Nevesta!
KONDAK 3
Kňaz: Moc Najvyššieho zatônila Pannu, čo muža nepoznala, – jej nepoškvrnené lono sa stalo úrodnou pôdou pre
všetkých, čo túžia po spáse – a takto jej spievajú: Aleluja!
Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!
IKOS 3
Kňaz: Panna, ktorá v živote Boha nosila, ponáhľala sa
k Alžbete. – Dieťa v Alžbetinom lone hneď rozpoznalo

KONDAK 4
Kňaz: Panický Jozef umáral sa pochybnosťami, chvel sa
a trápil sa, – pozeral na teba, Nepoškvrnená, a snoval plán,
že ťa tajne prepustí, – ale poučený Svätým Duchom o tvojom počatí zvolal: Aleluja!
Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!
IKOS 4
Kňaz: Keď pastieri počuli spev anjelov o Kristovom narodení, ponáhľali sa k nemu. – Našli ho ako nepoškvrneného
baránka v bezpečnom Máriinom lone, – preto jej spievali
hymnus:
Ľud: Raduj sa, Matka baránka a pastiera!
Raduj sa, košiar duchovných ovečiek!
Raduj sa, postrach neviditeľných nepriateľov!
Raduj sa, lebo brány raja otváraš!
Raduj sa, lebo nebo so zemou sa raduje!
Raduj sa, lebo pozemšťania s nebešťanmi plesajú!
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Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky
vekov.
Ľud: Amen.
Kňaz: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý
si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca
života, príď a prebývaj v nás, očisť nás od každej
poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj
sa nad nami.
Ľud: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj
sa nad nami.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisť
nás od našich hriechov. Vládca, odpusť nám naše
neprávosti. Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre
svoje meno.
Kňaz: Pane, zmiluj sa. (3 razy)
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno
tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako
v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám
dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame
svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale
zbav nás zlého.
Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna
i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Máriin pozdrav, – zaplesalo a pohybmi namiesto spevu
odpovedalo Bohorodičke:

PIATOK

PIATOK

T Piatok 9:00 P Športová hala

ťažko pochopiteľné, – lebo mi oznamuješ, že počnem bez
muža a budem matkou, pričom voláš: Aleluja!

KONDAK 5
Kňaz: Traja mudrci uzreli jasnú hviezdu a nasledovali ju, –
svietila im na cestu a zastavila sa nad miestom, kde našli
mocného kráľa. – A keď sa približovali k Neprístupnému,
klaňali sa mu a volali: Aleluja!
Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ľud: Raduj sa, Matka hviezdy, ktorá nehasne!
Raduj sa, zora dňa tajomného a večného!
Raduj sa, lebo ty si oheň pokušení zhasila!
Raduj sa, lebo ty osvecuješ ctiteľov Najsvätejšej Trojice!
Raduj sa, lebo skrze teba bol neľudský tyran svojej moci
zbavený!
Raduj sa, lebo si Krista milujúceho ľudí zrodila!
Raduj sa, lebo si nás vyslobodila z otroctva pohanstva!
Raduj sa, snímajúca z nás blato nerestí!
Raduj sa, lebo si urobila koniec modlárstvu!
Raduj sa, lebo ty hasíš utrpení plamene!
Raduj sa, vodkyňa veriacich po cestách panenstva!
Raduj sa, všetkým ľudským pokoleniam veselosť!
Raduj sa, panenská Nevesta!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!
IKOS 6
Kňaz: Spasiteľ, ty si svetlom svojej pravdy ožiaril Egypt
a odohnal si preč temnoty bludu. – Jeho modly nemohli
odolať tvojej múdrosti, preto padli. A tí, čo sa vyslobodili
z ich zajatia, volali Bohorodičke:
Ľud: Raduj sa, všetkých ľudí obnova!
Raduj sa, víťazstvo nad démonmi!
Raduj sa, lebo si porazila bludárske kráľovstvo!
Raduj sa, lebo si odhalila márnosť modlárstva!
Raduj sa, more, v ktorom sa potopil pyšný faraón!
Raduj sa, skala, z ktorej pijú tí, čo túžia po živote!
Raduj sa, ohnivý stĺp, ktorý nás vedie v temnotách!
Raduj sa, ochranný plášť sveta, širší ako obloha!
Raduj sa, ty, ktorá prinášaš chlieb nad mannu cennejší!
Raduj sa, služobníčka sladkého a svätého pokrmu!
Raduj sa, krajina zasľúbená!
Raduj sa, lebo medom a mliekom oplývaš!
Raduj sa, panenská Nevesta!

vyklíčil, ale ho neporušil, – a my, keď sme tento zázrak
spoznali, oslavujeme ho a voláme:
Ľud: Raduj sa, kvet, ktorý nikdy nevädne!
Raduj sa, veniec striedmosti!
Raduj sa, jasný vzor nášho vzkriesenia!
Raduj sa, lebo nám zobrazuješ anjelov!
Raduj sa, sladké ovocie stromu, ktoré živí veriacich!
Raduj sa, košatý strom, v ktorého tieni mnohí oddych
nachodia!
Raduj sa, lebo si v živote nosila vykupiteľa zajatých!
Raduj sa, lebo si porodila vodcu zblúdených!
Raduj sa, uprosenie spravodlivého sudcu!
Raduj sa, lebo vyprosuješ odpustenie mnohým hriešnikom!
Raduj sa, láskavé zahalenie našej nahoty!
Raduj sa, láska, ktorá prevyšuje všetko poznanie!
Raduj sa, panenská Nevesta!

KONDAK 9
Kňaz: Všetky anjelské zbory žasli nad veľkým tajomstvom
vtelenia. – Videli, neprístupný Bože, ako si sa stal pre
všetkých prístupným človekom. – Medzi nami prebývaš
a počúvaš naše volanie: Aleluja!
Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

KONDAK 8
Kňaz: Na neobyčajné stvorenie sme hľadeli. – Zabudnime aj
my na tento svet a naše mysle obráťme k nebu. – Najvyšší
Boh preto prišiel v pokore na svet ako človek, aby priviedol
k sebe všetkých, čo k nemu volajú: Aleluja!

IKOS 9
Kňaz: Pred tebou, Bohorodička, slávni rečníci zmĺkli ako
nemé ryby. – Nedokázali pochopiť, že si aj po pôrode zostala pannou, – lež my obdivujeme toto tajomstvo a s vierou
voláme:

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ľud: Raduj sa, príbytok Božej múdrosti!
Raduj sa, poklad Božej prozreteľnosti!
Raduj sa, lebo múdrosť sveta sa v tebe vidí nemúdrou!
Raduj sa, lebo pred tebou aj slávni rečníci zamĺkli!
Raduj sa, veď pred tebou sú nevedomí aj mudrci!
Raduj sa, lebo pred tebou zhasla sláva básnikov!
Raduj sa, lebo si odhalila všetky výmysly!
Raduj sa, lebo si naplnila siete rybárov!
Raduj sa, lebo ty vytrhávaš duše z priepasti ničoty!
Raduj sa, lebo ty obohacuješ mnohých poznaním!
Raduj sa, archa pre tých, čo túžia po spáse!
Raduj sa, prístav na ceste životom!
Raduj sa, panenská Nevesta!

KONDAK 7
Kňaz: Keď sa Simeon chystal opustiť tento svet a zatúžil
po večnom živote, – položili ťa na jeho ruky ako dieťa,
ale on v tebe spoznal skutočného Boha. – Plný údivu nad
tvojou nevýslovnou múdrosťou volal: Aleluja!

IKOS 8
Kňaz: Ó, neopísateľné Slovo, ty celé v nebi aj na zemi
prebývaš, – svojím príchodom na zem nezmenilo si svoju
božskú podstatu, narodilo si sa z bohumilej Panny, ktorá
počúva naše hlasy:

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ľud: Raduj sa, nekonečnému Bohu príbytok!
Raduj sa, brána presvätého tajomstva!
Raduj sa, ustavičné volanie neverných k obráteniu!
Raduj sa, nekonečná chvála veriacich!
Raduj sa, ohnivý a svätý voz toho, ktorý na cherubínoch

IKOS 7
Kňaz: Svoju moc zjavil Stvoriteľ, nové stvorenie nám ukázal
a my skrze neho jestvujeme. – On z nepoškvrneného lona

spočíva!
Raduj sa, preslávny príbytok toho, ktorému slúžia
serafíni!
Raduj sa, nepriateľov zmierenie!
Raduj sa, lebo v tebe sa spojilo panenstvo s materstvom!
Raduj sa, prostredníčka odpustenia priestupkov!
Raduj sa, lebo skrze teba sa nám raj otvára!
Raduj sa, kľúč od Kristovho kráľovstva!
Raduj sa, nádej večných radostí!
Raduj sa, panenská Nevesta!
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IKOS 5
Kňaz: Keď chaldejskí synovia uvideli, že ten, ktorý stvoril
ľudí a prijal na seba podobu služobníka, spočíva v panenskom náručí, – ochotne mu odovzdali svoje dary a Blahoslavenej volali:

KONDAK 6
Kňaz: Keď sa traja mudrci vrátili do Babylonu, – ohlasovali
ľudom, že sa splnilo proroctvo o príchode Krista Vykupiteľa, – ale Herodesa obišli, lebo ti nechcel spievať: Aleluja!

PIATOK

PIATOK

Raduj sa, podobná ústam apoštolov, čo neúnavne
hovoria!
Raduj sa, pre mučeníkov neporaziteľná dôvera!
Raduj sa, našej viery pevná opora!
Raduj sa, jasné poznanie ľúbosti!
Raduj sa, lebo si pokorila podsvetie!
Raduj sa, ty, ktorej slávou sme sa obliekli!
Raduj sa, panenská Nevesta!

KONDAK 10
Kňaz: Obetoval seba samého, aby spasil svet. – Preto prišiel
ako pastier a ako Boh v ľudskej podobe. – Všetkých nás
volá k sebe a počúva naše volanie: Aleluja!

IKOS 10
Kňaz: Bohorodička, Panna, ty si vzorom panien a všetkých,
čo ťa vzývajú a utiekajú sa k tebe. – Stvoriteľ neba a zeme
ťa ozdobil, Nepoškvrnená, – a prebývajúc v tvojom lone,
naučil všetkých vzdávať ti slávu:
Ľud: Raduj sa, pilier panenstva!
Raduj sa, brána spasenia!
Raduj sa, začiatok duchovnej obrody!
Raduj sa, prostredníčka Božích milostí!
Raduj sa, lebo obnovuješ v hriechu počatých!
Raduj sa, učiteľka sklamaných!
Raduj sa, lebo si zvodcu duší zahnala!
Raduj sa, lebo si porodila rozsievača čistoty!
Raduj sa, palác zásnub prečistých!
Raduj sa, lebo posilňuješ duše verné Pánovi!
Raduj sa, ochrankyňa panien láskavá!
Raduj sa, nevesta, svätých duší ozdoba!
Raduj sa, panenská Nevesta!
KONDAK 11
Kňaz: Presvätý Bože, ani najkrajšia pieseň nemôže ospievať
veľkosť tvojho zmilovania. – Hoci by sme ti ich venovali
toľko, ako je piesku na zemi, nikdy neoceníme to, čo nám
dávaš, – preto ti spievame: Aleluja!

IKOS 11
Kňaz: Najsvätejšia Panna, zjavuješ sa nám v temnotách ako
svetelná pochodeň. – Zažíhaš duchovné svetlo a všetkých

KONDAK 12
Kňaz: Pán milosrdenstva sa rozhodol odpustiť ľuďom
všetky tresty. – Sám zostúpil k tým, čo opovrhli jeho láskou,
– otvoril nám brány neba, preto počuje zo všetkých úst:
Aleluja!
Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!
IKOS 12
Kňaz: Velebíme tvojho Syna i teba, Bohorodička, – Vykupiteľ prebýval v tvojom lone, posvätil ho, oslávil ťa a všetkých nás naučil prespevovať:
Ľud: Raduj sa, Bohu i Slovu vhodný príbytok!
Raduj sa, lebo si väčšia ako svätyňa svätých!
Raduj sa, archa pozlátená Svätým Duchom!
Raduj sa, nevyčerpateľná pokladnica života!
Raduj sa, spravodlivým kráľom veniec nádhery!
Raduj sa, zbožným kňazom víťazná odmena!
Raduj sa, Božej cirkvi pevná opora!
Raduj sa, bezpečná hradba kráľovstva!

KONDAK 13
Kňaz: Nekonečne velebená Bohorodička a Matka najsvätejšieho Slova, – prijmi ako dar túto našu oslavu, – chráň nás
od všetkých pokušení a vysloboď od večných múk, aby sme
ti vždy spievali: Aleluja!
Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!
(Tento kondak sa opakuje tri razy.)
A OPÄŤ IKOS 1:
Kňaz: Z neba bol poslaný archanjel, aby Matke Boha povedal: Raduj sa! – A keď videl, že ty, Pane, po jeho slovách berieš na seba ľudské telo, – v údive stál a takto ju pozdravil:
Ľud: Raduj sa, lebo skrze teba k nám radosť prichádza!
Raduj sa, lebo skrze teba pominie prekliatie.
Raduj sa, lebo si pozdvihla padnutého Adama!
Raduj sa, lebo si zotrela slzy Evine!
Raduj sa, ľudskému rozumu nepochopiteľná výšina!
Raduj sa, hlbina, ktorú nepreniknú ani oči anjelské!
Raduj sa, nádherný trón kráľovský!
Raduj sa, lebo si v živote nosila Stvoriteľa vesmíru!
Raduj sa, zornica, ktorá nám východ slnka zvestuje!
Raduj sa, lono, v ktorom sám Boh prebýval!
Raduj sa, lebo skrze teba sa obnovuje všetko stvorenie!
Raduj sa, lebo skrze teba sa Stvoriteľovi klaniame!
Raduj sa, panenská Nevesta!
A OPÄŤ KONDAK 1:
Kňaz: Tebe, Bohorodička, mocná vládkyňa, spievame
víťaznú pieseň. – Vyslobodila si nás od zlého, preto ti
vrúcne ďakujeme, – hoci sme len nehodní služobníci. Ty si

nepremožiteľná, – zbav nás všetkých bied, aby sme ti mohli
spievať: Raduj sa, panenská Nevesta!
Ľud: Raduj sa, panenská Nevesta!
MODLITBA:
Kňaz: Prijmi, najblaženejšia, prečistá Pani a Vládkyňa,
Bohorodička, tieto vznešené dary, ktoré patria jedine tebe,
od nás, tvojich nehodných služobníkov. Ty si vyvolená
zo všetkých pokolení, svojou vznešenosťou prevyšuješ
všetko nebeské a pozemské tvorstvo, veď skrze teba
k nám zostúpil Pán zástupov. Tvojím prostredníctvom sme
poznali Božieho Syna a mohli sme prijať jeho presväté
telo a prečistú krv. Preto si blažená z pokolenia na pokolenie, od Boha požehnaná. Jasnejšia si ako cherubíni
a vznešenejšia ako serafíni. A teraz, presvätá starostlivá
Bohorodička, neprestaň za nás ustavične orodovať, hoci
sme iba tvojimi nehodnými služobníkmi, aby sme boli
zbavení zla a súženia a ochráň nás krehkých od všetkých
jedovatých mámení démonov. Pomôž nám vytrvať v dobrom až do konca, aby sme boli spasení s tvojou pomocou
a aby sme oslavovali, chválili, velebili, dobrorečili a klaňali
sa v Trojici jedinému Bohu a Stvoriteľovi všetkého teraz
i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Kňaz: Premúdrosť!
Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne
slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha
Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.
Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky
i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Požehnaj.
Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej
Matky a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.
Ľud: Amen.
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Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ľud: Raduj sa, lúč duchovného slnka!
Raduj sa, žiara neuhasínajúceho svetla!
Raduj sa, blesk, čo ožaruje duše!
Raduj sa, búrka, čo desí nepriateľa!
Raduj sa, lebo si zjavila najjasnejšieho svetla záplavu!
Raduj sa, prameň rieky mohutnej!
Raduj sa, predobraz liečivého prameňa!
Raduj sa, čo škvrny hriechov umývaš!
Raduj sa, voda, v ktorej sa omýva svedomie!
Raduj sa, čaša naplnená radosťou!
Raduj sa, plnosť ľúbeznej vône Kristovej!
Raduj sa, život plný svätej radosti.
Raduj sa, panenská Nevesta!

Raduj sa, lebo s tvojou pomocou sa dosahujú víťazstvá!
Raduj sa, lebo skrze teba naši nepriatelia padajú!
Raduj sa, môjho tela uzdravenie!
Raduj sa, mojej duše záchrana!
Raduj sa, panenská Nevesta!

PIATOK

PIATOK

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

vedieš k poznaniu Boha. – Svojím leskom osvecuješ naše
mysle, preto ťa ctíme a voláme:

ODZNAK

KNIHA ODVÁŽNY ROK

SHOP
P18 môžeš podporiť kúpou
odznakov alebo voňavých
visačiek, ktoré nájdeš
v P18 shope

VOŇAVÁ VISAČKA

Buď sviežosťou pre svet
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Záznamy z programu P18 v archíve TV LUX

Zhŕňa všetky materiály
z deväťmesačnej duchovnej
prípravy na Národné stretnutie
mládeže P18, ktorá sa volá
Odvážny rok. Približuje súhrn
všetkých katechéz vrátane
desiatok rôznych aktivít.

PIATOK

PIATOK

Pripni sa k P18

ODVÁŽNY ČAS [Nr.2]

309: Čo je prvým krokom k spoločenskej angažovanosti prameniacej z viery?

T Piatok 11:00 P Exteriér

„Boh je láska“ (1 Jn 4, 8) a „láska je zlatou niťou celej sociálnej náuky Cirkvi“ (pápež Benedikt XVI., CiV 2). Byť
kresťanom znamená viac, ako prevziať určité hodnotové presvedčenie a zmýšľanie. Byť kresťanom v jadre
znamená stretnutie s osobou Krista. Hľadať ho aj v „najposlednejšom“ človeku (Mt 25, 40), nasledovať ho, ba
napodobňovať ho (Tomáš Kempenský) je najpriamejším spôsobom, ako byť kresťanom. Ježiš mal nepodmienený
zmysel pre spravodlivosť. Bol naplnený spravodlivou láskou k deťom, chudobným, chorým. Ježiš mal úctu k slobode a dôstojnosti hriešnikov a ľudí vylúčených na okraj spoločnosti. Ježiš je sám sociálnou agendou Cirkvi.
Katolícka sociálna náuka je len systematickým rozvojom toho, čo bolo v Ježišovi Kristovi dané v plnosti...

?

• Ako sa dá premeniť spoločnosť?

PIATOK

PIATOK

DOCAT 306: Prečo sa musí kresťan spoločensky angažovať?

Nič nemotivuje hlbšie ako láska. Kto miluje, môže vykonať veľké veci a prejsť dlhé cesty. Prvým krokom je
preto vždy vytvoriť intenzívny osobný vzťah k Ježišovi, rozvíjať stále hlbšiu lásku k cirkvi a žiť spoločensky
zodpovedný život. Motivuje to, aby sme neprehliadali tých najposlednejších, ktorí Ježišovi tak ležali na srdci.
Je to podnetom, aby sme o svojej viere svedčili aj v prostredí, ktoré je zjavne nepriateľské k viere. Motivuje to
k alternatívnemu životnému štýlu štedrosti, zmierenia a pokoju. Je pohnútkou, aby človek vydal dokonca svoj
život, a to vyžaduje nasadenie za pravdu a spravodlivosť.

?

• Prečo potrebujem spoločensky sa angažujúcich duchovných pastierov?
• Kedy je mzda spravodlivá?
• Je chudoba vždy zlá?
• Je blahobyt vždy dobrý?
• Na čo by mali slúžiť politické strany?
• Musí Cirkev podporovať všetky demokratické rozhodnutia?
• Prečo si chudobní zaslúžia osobitnú pozornosť?
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• Čo máme robiť, keď hrozí v cudzej krajine genocída?

„Môj sen je však väčší. Želal by som si milión mladých kresťanov,
alebo ešte lepšie jednu celú generáciu, ktorá by bola pre svojich rovesníkov
chodiacou sociálnou náukou. Svet zmenia iba tí ľudia, ktorí sa preň nasadia,
ktorí s ním pôjdu na periférie, ale i do jeho stredu, kde je špinavo.“
(pápež František, úvod v DOCAT-e)
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• Majú sa kresťania zúčastňovať na verejných demonštráciách?

Svätá omša
T Piatok 12:30 P Športová hala

TEXTY PIESNÍ
Hrá: Spojený mládežnícky zbor, Snina
Úvod

Ó, Bože, darca darov

(hudba: J. A. Fabian, text: J. Chalupa)

1. Ó, Bože, darca darov, obdaruj nás, keď oltár sme my,
Kristus, obeť a kňaz.
Nech tvoja láska našu rozhrieva zas a zmení tak život náš.
R:/ Náš národ ctí teba pod Tatrami, zachovaj a chráň ho
pred hrozbami.
Cyril a Metod ťa priniesli k nám, dedičstvo; vieru nám chráň!
2. Od predkov našich cez nás sláva ti buď! V nás cez potomkov našich sláva ti buď!
Sláva ti za to, Bože, sláva ti buď, že tvoríš nás v nový ľud. R:/

4. Prácu rúk našich k chlebu pridávajme, utrpenie zas
k vínu primiešajme.
Keď chlieb a víno v Krista premení kňaz, Boh s Kristom
prijme aj nás. R:/

Wake up the world

(autor: Communauté du Chemin Neuf,
preklad: Spojený mládežnícky zbor, Snina)

R:/ Wake up, wake up the world, and sing alleluia,
The joy of God is our strength, alleluia,
Joy on the earth as in heaven, alleluia,
Lord Jesus come, Lord Jesus come!
1. In sharing of the bread, you come to dwell in us.
Our hearts are set ablaze, and nourished with your
Word,
Christ Jesus, risen Lord!
2. As treasure in a field that’s waiting to be found,
Let us be seeds of hope, sown in the world today.
Lord, may your Kingdom come!
R:/ Wake up…
3. Za pokrm sa dávaš a v nás prebývaš,
zapaľuješ srdcia nám a Slovom sýtiš sám,
náš zmŕtvychvstalý Pán!
4. Jak poklad ukrytý čo v poli čaká,
buďme pre svet nádejou,
nech Božie kráľovstvo zostúpi medzi nás.
R:/ Tak vstaň a láskou prebuď svet, aleluja,
veď radosť Pána silu dá, aleluja,
nebo a zem šťastím jasá, aleluja,
príde náš Pán, príde náš Pán.
5. Amici del Signor, beati siamo noi.
Se dimoriamo in lui, allora scopriremo
la gioia del Vangelo!
6. Fratelli nel Signor, e consacrati a lui,
immersi nel suo amor, con lui rinasceremo

Svätý

(autor hudby: Komunita Emanuel)
/: Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth.:/
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
/: Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis.:/
Benedictus qui venit in nomine Domini.
/: Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis.:/

Baránok Boží
/: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei,
miserere nobis.:/
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei,
/: dona nobis pacem:/

Ježiš, Ježiš, príď ku mne
(autor: M. S. Trnavský – JKS 300)

1. Ježiš, Ježiš, príď ku mne, ó, jak túžim po tebe!
Tys’ najdrahší priateľ môj, /: príď do srdca, Ježiš môj!:/
2. Poteš srdce, zažeň žiaľ, oheň lásky v ňom rozpáľ,
moja láska teba zve: /:J ežiš, Ježiš, príď ku mne!:/
3. Prázdny svet, ten núka kvet, slasti, radosť ktorých niet.
Moja slasť je Ježiš môj, /: Ježiš, Ježiš, lásky zdroj.:/
4. Pre mňa si na kríži pnel, pre mňa bôľny hlas tvoj znel.
Chcem ti oddať srdce dnes, túžby srdca k nebu vznes.
Príď, ó, Ježiš, navždy dnes!
5. Poklad drahý, Ježiš môj, vôkol zúri sveta boj.
Ja som slabý, daj mi síl, /: aby v tebe verne žil!:/

Ty si vzduch, čo dýcham

(text: Marie Barnett, hudba: Michael Whitaker Smith,
preklad: Braňo Letko)
/: Ty si vzduch, čo dýcham.:/
Prebývaš svätý, žiješ vo mne.
/: Ty si môj denný chlieb.:/
Živé si Slovo, žiješ vo mne.
Môj Pán, po tebe túžim. (Vždy viac.)
Môj Pán, bez teba blúdim. (Som sám.)

Milosrdný

(autor: Martin Rusnák & SION)
Slávny Kráľ, liek môjho hriechu. Pokoj náš, čo dáva sa
svetu, príď, prebývaj v nás.
Darca slov, čo vedú k spáse. Srdca kľúč, čo prichádza
v láske, príď, prebývaj v nás.
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3. Otec, Syn v Duchu lásky Boh jeden ste a viera nás dvíha
k vám, preto prosme:
nech vierou v Boha národ náš mocnie v nás a jednota
v láske zas. R:/

Obetovanie

Prijímanie

PIATOK

PIATOK

ČÍTANIE: Jer 3, 14 – 17
ŽALM: Jer 31, 10. 11 – 12b. 13
EVANJELIUM: Mt 13, 18 – 23

ad una nuova vita!
R:/ Svegliate su, svegliate il mondo, alleluia,
ed annunciate il Dio vivente, alleluia.
Portate al mondo il suo amor, alleluia,
Gesù verrà, presto verrà!
7. Priatelia nášho Pána sme blahoslavení.
Ak prebývame v ňom, tak objavíme dar:
že radosť dáva Pán.
8. Oddaní nášmu Pánu a ponorení v láske jeho úžasnej
sa znovu zrodíme pre nový život s Ním.
R:/ Tak vstaň a láskou prebuď svet, aleluja,
veď radosť Pána silu dá, aleluja,
nebo a zem šťastím jasá, aleluja,
príde náš Pán, príde náš Pán.

Veríme, že s tebou nemáme sa čoho báť.
Vieme, že dávaš nám viac, než si môžeme priať.
Nekonečný, večný a láskavý Pán, si milosrdný.

Prijmite moc

Hymna SDM 1991 Częstochowa
(hudba: Jacek Sykulski ZM, text: J. Góra OP,
preklad: Amo A.B.)

1. Ty si nás vytrhol, Pane, z pút hriechu i od seba
samých,
a Kristus, stanúc sa bratom, nás naučil denne volať
k tebe:

(Hymna SDM Sydney 2008)
(autor: Guy Sebastian & Gary Pinto, preklad: eSPé)

R:/ Abba, Otče. Abba, Otče. Abba, Abba, Otče, Abba
Otče. (Otče)

1. Všetky národy zeme, teba chváliť spolu chceme.
Keď si blízko jasáme, svedčiť máme až po sám kraj
zeme.

2. Cirkev je ako strom života, ktorý má korene vo
večnosti,
on preniká našu všednosť a zjavuje všetkým ľuďom
seba. R:/

R:/ Aleluja, aleluja, prijmite moc Ducha Svätého.
Aleluja, aleluja, prijmite moc, staňte sa svetlom sveta.
2. Keď volá nás Duch Svätý vravieť áno tvojej vôli,
svedčíme tak naveky o tvojej láske a veľkej milosti. R:/

3. Boh hojným darcom je života, On oslobodil všetkých
od smrti,
On privinul si nás k sebe a tak sme sa stali jeho deťmi.
R:/

Baránok, velebím ťa.
Svätý Pán, velebím ťa.
Živý chlieb, velebím ťa.
Emanuel, velebím ťa.

4. Všetci sme bratia a sestry, všetci sme jedna veľká
rodina.
Tú pravdu nič nezatemní, bo teraz už nastala jej
hodina. R:/

Baránok, velebím ťa.
Svätý Pán, velebím ťa.
Živý chlieb, velebím ťa.
Emanuel, našou piesňou nech znie. R:/

Popoludnie angažovanosti
T Piatok 14:30 P Exteriér + množstvo interiérov

1 MILIÓN

MLADÝCH

PRE PÁPEŽA

Na Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove podporíme osobne výzvu Svätého Otca Františka „1 milión mladých
pre pápeža“. Snom pápeža je, aby sa na celom svete našlo milión mladých, ktorí budú šíriť sociálne učenie Cirkvi
do spoločnosti. Počas P18 vás pozývame k tomu, aby ste na „vlastnej koži“ prijali pozvanie pápeža Františka a formou dobrovoľníckej pomoci pomohli desiatkam rozličných inštitúcií v celom meste.
Toto podujatie sme nazvali „Popoludnie angažovanosti“. Uskutoční sa v piatok 27. júla 2018 od 14:00 do 19:00 h
na vybraných miestach. Pripravili sme ho v spolupráci s Gréckokatolíckou charitou Prešov, mestom Prešov, Prešovským samosprávnym krajom, predstaviteľmi dobrovoľníckeho festivalu Milujem svoje mesto a ďalšími partnermi z celého kraja. Urobíme to v duchu špeciálnej príručky pre mladých DoCat, ktorú predstavíme na P18.
Samostatnou časťou popoludnia angažovanosti budú niektoré mládežnícke hnutia a organizácie (tzv. spirituality),
ktoré si v tento deň zorganizujú miesto angažovanosti vo svojom štýle. Budú v réžii hnutí a organizácií, budú sa
však držať kontextu a zamerania piatkového popoludnia – odvahy vykročiť von a témy sociálnej angažovanosti
cez DoCat výzvu pápeža Františka. Svoje miesta angažovanosti budú mať saleziáni, eRko, skauti, Generácia KIOBK,
vincentínska rodina a Hnutie čistých sŕdc.
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Abba, Otče

PIATOK

PIATOK

Len Láska vie odpúšťať, pozná smiech, pozná aj plač,
nech Láskou sa každý z nás milosrdným môže stať.
Si jedinou nádejou, všetkým, čo môžeme mať,
prebývaj v nás, nech môžeme vo viere rásť. Milosrdný!

Záver

Stretnutie spiritualít

2

1

Mladí mladým. Pre tých, o ktorých je
okolie skalopevne presvedčené, že
z nich budú saleziáni alebo sestry
(a to aj keď sú zadaní), ale aj pre
tých, ktorých zaujíma len kalčetový
stôl. Pre tých, ktorí by najradšej maturovali zo životopisu dona Bosca,
ale aj pre tých, ktorí s ťažkosťami
tušia, čo sú to tí saleziáni. Pre tých,
ktorí našli radosť a naplnenie v nezištnom animátorstve v saleziánskej
charizme, ale aj pre tých, ktorých
zaujíma najmä ihrisko, lopta a lacná
kofola. LABoratórium dona Bosca
vyrába aj dnes radostných mladých
s vyhrnutými rukávmi. Pridáš sa?
P Saleziáni dona Bosca, Jána Bottu 9,
www.salezianipresov.sk

3

ERKO — ZAŽI ČNOSTI
V SPOLOČNOSTI

Milý účastník P18, eRkár, sympatizant
a možno aj budúci eRkár .
Chceme ťa srdečne pozvať Zažiť
čnosti v spoločnosti! Pozývame ťa
na poobedie angažovanosti, ktoré
môžeš naplno prežiť s nami eRkármi.
Program bude pestrý a radostný,
môžeš teda očakávať dobitie svojich
bateRiek eRko energiou. Tiež sa

4

STRETNUTIE ROVEROV
A STRÁŽKYŇ FSE (FEDERÁCIA
SKAUTOV EURÓPY)

Možno ti chýba kompas, aby si určil
správny smer, kam máš v živote kráčať
a kde je "tvoje miesto". Možno ti chýba
úprimná radosť priateľov a podpora
spoločenstva, aby si v živote napredoval. Možno si vždy chcel zažiť stretnutie v mužskej a ženskej spiritualite,
ale dočítal si sa o ňom len v knižkách.
Ak máš viac ako 17 rokov, pozývame ťa

POPOLUDNIE ANGAŽOVANOSTI
S PROJEKTOM GODZONE
A GENERÁCIOU KIOBK

Ide ti o Božie kráľovstvo a chceš, aby
o tom vedel celý Prešov? Tak určite

Organizácie
P Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov;
www.gkcharita-po.sk

6

BLÍZKO PRI ČLOVEKU
BEZ DOMOVA

Pobytové a ambulantné sociálne
služby slúžia pre ľudí bez domova,
ľudí v núdzi a všetkých, ktorí sa
ocitli v ťažkej životnej situácii. Ako
dobrovoľníci budete spolupracovať
s našimi klientmi prostredníctvom
rozhovorov, spoločných aktivít
(spoločenské hry, upratovanie
priestorov, rozhovory).

7

GRÉCKOKATOLÍCKA
CHARITA PREŠOV – BLÍZKO
PRI ČLOVEKU

Naším poslaním je napĺňanie evanjeliového prikázania lásky k Bohu
a k blížnemu a pomoc ľuďom
v núdzi. Gréckokatolícka charita
Prešov ako účelové zariadenie

Cirkvi poskytuje svoje sociálne
a zdravotnícke služby, doplnené
ďalšími službami, v prospech
našich klientov. Ročne sa snažíme
pomôcť vyše 2 000 ľuďom v núdzi
bez domova, rodinám v ťažkej
životnej situácií, seniorom, deťom,
duševne chorým atď.
Stáť blízko pri človeku chceme aj
spolu s vami, mladými. Chceme
vám predstaviť celkovo svoju
službu v našom ústredí v centre
Prešova, ale aj zoznámiť vás
s osudmi ľudí, ktorých sprevádzame. Máme pre vás pripravenú
aktívnu prezentáciu svojej práce
prepojenú s dobrovoľníckymi aktivitami na Centre.
Hlavná 2, 080 01 Prešov;
www.gkcharita-po.sk
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LABoratórium —
MLADÍ OD SALEZIÁNOV
(a.k.a. Domka and Laura)

Ahojte. Pozývame všetkých, ktorí poznajú Domček a Vysokú nad Uhom,
ale aj tých, ktorí ho chcú spoznať,
aby zažili s nami radosť zo spoznávania čistej lásky, akú zažívajú
mnohí mladí na Pútiach radosti.
P Divadlo Alexandra Duchnoviča,
Jarková 77, 080 01 Prešov;
www.domcek.org

5

nezmeškaj popoludnie angažovanosti s projektom Godzone – najprv ťa
pozývame na chvály, následne nás
povzbudí Julo Slovák do praktickej
pomoci – prichystali sme si pre teba
zaujímavú aktivitu, aby sa zo slov
stali aj reálne skutky!
P Evajnelická dvorana (na evanjelickom biskupskom úrade na Hlavnej ulici, hneď vedľa kostola sv.
Mikuláša), Hlavná 137, Prešov;
www.godzone.sk

PIATOK

PIATOK

DOMČEK

môžeš tešiť na predstavenie našej
novej ročnej témy a starých i nových
priateľov. A ak eRkár nie si? Nevadí,
pokojne príď! Vzájomne sa povzbudíme k odvahe žiť angažovane pre deti,
žiť cnostne a konať dobro. Pretože
svet to potrebuje. Svet potrebuje nás,
mladých akčných ľudí, ktorí sa neboja
šíriť radosť a pokoj. eRkár/neeRkár,
tešíme sa na teba!
P Priestory pod farským kostolom
Kráľovnej pokoja, Námestie
Kráľovnej pokoja 1, Prešov
https://goo.gl/maps/8MCs4SmrbWL2;
http://www.kralovnapokoja.sk/

zažiť stretnutie roverov a strážkyň FSE!
Vystúp zo svojej komfortnej zóny a odhaľ v sebe muža alebo ženu ktorým/
ktorou chceš naozaj byť!
P Prešovská kalvária, Slávičia 13,
Prešov

GRÉCKOKATOLÍCKA
CHARITA PREŠOV –
BLÍZKO PRI ČLOVEKU
SO ZÁVISLOSŤOU

Resocializačné stredisko Domov nádeje je pobytová forma služby, v ktorej sa snažíme prinavrátiť plnohodnotný život v abstinencii pre mužov
závislých od drog, alkoholu a iných
závislostí. Pre dobrovoľníkov máme
pripravenú simulovanú terapeutickú
skupinu pre mladých ľudí, ktorí budú
spolu s odborným terapeutom riešiť
konkrétne prípady života závislého.
Aspoň na chvíľu okúsia, aké negatívne dopady má pre človeka pravidelné
užívanie omamných látok. Okrem
tejto interaktívnej skupinovej práce,
mladí zažijú, ako prebieha rozvoj
pracovných zručností v zariadení.
P Jarková 79, 080 01 Prešov;
www.gkcharita-po.sk

CENTRUM PRE RODINU –
SIGORD

Je zamerané na duchovnú obnovu
rodín a prevenciu, poradenstvo,

RELEVANT, N. O.

Relevant, n. o. sa venuje podpore
neformálnej dobrovoľníckej práce
s deťmi z detských domovov a s mládežou, práci s mladými ľuďmi po ich
odchode z detských domovov. Ste
pozvaní k praktickej pomoci v Dielni
pre život, tvorivých dielňach, v Domove na polceste Hniezdo. Budete
mať tiež možnosť prakticky sa zapojiť
do aktivít organizovaných v klubovni

NÁVRAT O. Z.

Naša činnosť sa zameriava hlavne
na podporné služby náhradným
rodinám. Budete mať možnosť vidieť
odborný prístup k detským klientom,
zapojiť sa do aktivít s nimi, čím
ochutnáte inakosť, prekročíte bariéru
predsudku a scitliviete na potreby.
Oceníme pomoc pri letnej údržbe
a obnove priestorov po celoročných akciách. Dostanete možnosť
nahliadnuť do života detí, ktoré
nemali šťastie vyrastať v bezpečných,
trvalých vzťahoch.
P Svätoplukova 12, 080 01 Prešov;
www.navrat.sk

11

RÓMSKY INŠTITÚT –
ROMA INSTITUTE, N. O.

12

SIMULOVANÉ ZASADANIE
ZASTUPITEĽSTVA
PREŠOVSKÉHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Kompetencie VÚC sú rozsiahle

ských jedální, klubov detí a mládeže
a materské školy, základné umelecké
školy, centrá voľného času, školské
jedálne, hospodárenie s vlastným
alebo štátnym majetkom, rozhodovanie o miestnych daniach a poplatkoch, miestne komunikácie, verejné
priestranstvá, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o verejný
poriadok. Ponúkame vám účasť
na simulovanom zasadaní Mestského
zastupiteľstva mesta Prešov. Program
bude pripravený dopredu a ako
účastníci sa máte dobre pripraviť,
aby ste boli schopní kompetentne sa
rozhodnúť a prijať správne riešenia
v prospech občanov.
P Mestský úrad v Prešove,
Jarkova 24, 080 01 Prešov;
https://www.presov.sk/

13

14

Prešov je s počtom obyvateľov vyše
90 000 tretím najväčším mestom
Slovenska. Medzi kompetencie patrí
napr. poskytovanie opatrovateľskej
služby, zabezpečovanie chodu škol-

Od roku 2006 poskytujú právnu
pomoc, ak pre nedostatok peňazí
nemôžete využívať iné právne služby.
Ponúkame možnosť oboznámiť sa
s našou prácou, povedať si niečo aj
o finančnej gramotnosti a o tom, že

SIMULOVANÉ ZASADANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
MESTA PREŠOV

CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI,
KANCELÁRIA PREŠOV
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9

10

10

Komunitné centrum pôsobí ako
podporná služba pre ľudí žijúcich
v lokalite Stará Teheľňa – separovanej
rómskej komunity žijúcej na území Prešova. Komunitné centrum
vykonáva špecializované poradenstvo,
základné poradenstvo, ochranu práv
a záujmov klientov, nízkoprahové aktivity, vzdelávacie aktivity, zaoberá sa
zamestnanosťou. Pozývame mladých
dobrovoľníkov na pomoc pri príprave
a realizácii Letných olympijských
hier Stará Tehelňa – OH ST 2018 –
pomoc pri stanovištiach jednotlivých
športových disciplín, pri zapisovaní
výsledkov a pri vyhodnocovaní súťaží.
P K Starej Tehelni 5/A, 080 01
Prešov; www.romainstitute.sk

a zasahujú priamo do života občanov.
Napríklad v oblasti cestovného ruchu,
civilnej ochrany, dopravy, kultúry,
sociálnej pomoci, školstva a športu,
územného plánovania a ochrany
životného prostredia, zdravotníctva.
Sú zodpovedné za stredné školy,
centrá voľného času, internáty a majú
vplyv na zdravotnícke zariadenia.
Ponúkame vám účasť na simulovanom zasadaní zastupiteľstva PSK.
Program bude pripravený dopredu
a ako účastníci sa máte dobre pripraviť, aby ste boli schopní kompetentne
sa rozhodnúť a prijať správne riešenia
v prospech občanov.
P Úrad Prešovského samosprávneho
kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov;
https://www.po-kraj.sk/sk/
samosprava/zastupitelstvo/

PIATOK

PIATOK

8

konkrétne formačné a prevenčné
kurzy pre manželské páry, kurzy pre
snúbencov a tiež formácia rodín cez
prázdninové týždne pre rodiny s deťmi. V rámci Popoludnia angažovanosti
by ste nám pomohli s prácami okolo
domu a na pozemku – údržba okolia,
skrášlenie okolia plota, maľovanie
detských preliezok alebo altánku.
P Zlatá Baňa – Sigord č. 134, 082 52
Kokošovce; www.centrumsigord.sk

Puzzle, poskytnúť praktickú pomoc
s bežnými vecami, napr. s upratovaním, zušľachťovaním a skrášľovaním
nášho prostredia spolu s našimi
dievčatami-klientkami.
P Svätoplukova 12, 080 01 Prešov;
http://www.relevant.sk/

PIATOK

15

OZ Venuše založili ženy – onkologické
pacientky a sympatizantky, ktoré
majú skúsenosť s onkologickým ochorením v rodine. S podporou chorých
žien, v záujme prevencie a včasného
zistenia choroby, je žiaduce oslovovať, poučiť a zbaviť strachu z predsudkov aj zdravé ženy! Preto sme si
dali za cieľ pomoc onkologickým pacientkam. Oboznámime vás so svojou
činnosťou a svojimi príbehmi. Máme
na vás tiež prosbu, aby ste sa pozreli
na našu webovú stránku a pomohli
nám, ako ju vylepšiť a celkovo lepšie
medializovať túto závažnú skutočnosť

17
16

DUCHOVNÁ SLUŽBA
VO FNSP J. A. REIMANA
V PREŠOVE PRE
HOSPITALIZOVANÝCH
PACIENTOV A PERSONÁL

Sme skupina dobrovoľníkov, ktorí sa
pod vedením duchovných otcov a so
súhlasom vedenia nemocnice venujú
pacientom po ľudskej a duchovnej
stránke. Očakávame vás na svätej
omši o 15:15. Boli by sme radi, ak by
sa našli medzi vami hudobníci a speváci, ktorí by svojím spevom mohli
oživiť svätú omšu a v čase pred ňou
si pripravili niekoľko piesní. Po nej
vás kňaz a nemocniční dobrovoľníci
zasvätia do svojej služby a v ich sprievode, ak to bude vhodné a nebude to
narúšať úctu voči pacientom, budete
mať príležitosť navštíviť niektorých
chorých na onkologickom oddelení.
P Jána Hollého 5898/14, 081 81
Prešov; http://www.fnsppresov.sk/
pacientom/1586/

DOMOV SV. DOMINIKA,
PETROVANY

Cieľom jeho činnosti je ponúknuť
chorým a starým ľuďom také služby,
ktoré v sebe zahŕňajú starostlivosť
o dušu, ducha a telo. Týmto dielom
chce kongregácia prispieť k prehĺbeniu úcty k životu a dôstojnosti
človeka v každom veku, nehľadiac
pritom na jeho sociálne postavenie.
Zároveň chce poukázať na hodnotu
človeka a staroby, v ktorej sa odzrkadľuje celoživotná múdrosť potrebná pre orientáciu každej generácie.
Vám, dobrovoľníkom z P18, chceme
predstaviť svoju službu, zoznámiť
vás so svojimi starkými a vziať ich
trochu na vzduch, na prechádzku či
na zmrzlinu.
P 082 53 Petrovany 115;
http://domovsvdominika.sk/

18

SIMULOVANÝ PROCES
NA OKRESNOM SÚDE

Služba ľuďom nie je len sociálna
služba, ale slúžime aj uplatňovaním
princípov sociálnej náuky Cirkvi

a službou občianskemu spoločenstvu. Taká je aj práca sudcov.
Okresný súd taktiež otvára dvere
pre mládež z P18 a pani podpredsedníčka Okresného súdu JUDr. Eva
Farkašová pripravuje v spolupráci
s kolegami simulované súdne
pojednávanie.
P Grešova 2866/3, 080 01 Prešov;
https://obcan.justice.sk/infosud/-/
infosud/detail/sud/156

načerpať skúsenosti zo životnej
múdrosti seniorov a seniorom zase
pomôže šikovnosť mladých, aby si
mohli zašportovať či vyjsť do prírody.
Môžete sa dozvedieť o našej službe,
absolvovať rýchlovýcvik obsluhy a manipulácie s postihnutým človekom
(obsluha invalidného vozíka, zdvíhacích zariadení – vyskúšate si to najprv
sami na sebe, čo sa určite nezaobíde
bez úsmevu a dobrej nálady) a ako bonus – vyskúšanie získaných zručnosti
v praxi v rámci spoločného športového
popoludnia s vozičkármi, vychádzky
do okolia. Napokon môžete získať
čestné certifikáty dobrovoľníkov.
P Rumanova 6, 080 01 Prešov;
www.domkad.eu

zbierky potravín alebo školských potrieb. Môžete sa zapojiť
do brigády – s cieľom čistenia lesa
v katastri obce Okružná s cieľom
skrášlenia životného prostredia
obyvateľov regiónu. V prípade nepriaznivého počasia to bude beseda o ochrane prírody v nadväznosti
na encykliku Laudato si´. Účastníci
si môžu zobrať pracovné rukavice.
P Okružná č. 15, 082 12 Okružná
(obec Okružná je vzdialená 14 km
od Prešova); www.gkcharita-po.sk

21
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Službu v našom dome zabezpečuje
Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Ide o zariadenie opatrovateľskej služby a Domov
sociálnych služieb a o Špecializované
zariadenie. Vďaka vám chceme napomôcť seniorom zmysluplne stráviť čas
a mať spoločnú radosť zo vzájomného obohatenia. Vy, mladí, môžete

Činnosť je zameraná na revitalizáciu životného prostredia, prípravu
spoločenských a kultúrnych podujatí alebo duchovný program. Počas
roka sme rozbehli činnosť detského
speváckeho zboru a v spolupráci
s charitou sme usporiadali viaceré

DOM SV. KOZMU A DAMIÁNA

GRÉCKOKATOLÍCKA CHARITA
PREŠOV, FARSKÁ CHARITA
OKRUŽNÁ

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
BARLIČKA

Našou víziou je búrať bariéry
medzi zdravými a telesne alebo
mentálne postihnutými ľuďmi.
Snažíme sa znevýhodnenú mládež
a seniorov zapojiť do normálneho
života a podporovať ich rodiny.
OZ Barlička má Centrum sociálnych služieb, Súkromnú praktickú
školu, pracovné stredisko Radosť,
chránenú dielňu, Centrum voľného
času, Materské centrum Radosť,
Poradenské centrum, Fit centrum.
Počítame s vašou pomocou pri

<< 41

40 >>

VENUŠE

aj medzi mladými ľuďmi pomocou
sociálnych sietí.
P Požiarnická 17, 080 01 Prešov;
http://www.venuse-po.sk/

PIATOK

peniaze sa nezískavajú pôžičkami, ale
prácou. Chceme vás oboznámiť s podmienkami oddlženia fyzickej osoby
(osobným bankrotom) a vypĺňaním
tlačív potrebných pre jeho úspešnú
realizáciu, aby ste v budúcnosti mali
možnosť sprevádzať osoby, ktoré sa
dostanú do takejto situácie a mohli
byť nápomocní v komunikácii s Centrami právnej pomoci
P Slovenská 40, 080 01 Prešov;
www.centrumpravnejpomoci.sk

22

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ,
ÚZEMNÝ SPOLOK PREŠOV

Darovanie krvi je jednou z činností Slovenského Červeného kríža.
Našou hlavnou úlohou je oslovovať
a vychovávať budúcich darcov krvi,
organizovať odbery krvi a oceňovať
za mnohonásobné darovanie krvi.
Môžete si u nás vyskúšať, ako poskytnúť prvú pomoc pred príchodom
záchranky.
P Jarková 45, 080 01 Prešov;
www.redcross.sk

23

Formujeme predovšetkým (ale
nielen) dievčatá a ženy v duchovných cvičeniach podľa sv. Ignáca,

26

ZARIADENIE PRE SENIOROV
NÁRUČ

25

MINTAKA, N. O. –
ZARIADENIE PRE SENIOROV

24

DETSKÝ DOMOV PREŠOV

Detský domov v Prešove je najväčším detským domovom na Slovensku, ktorý poskytuje prioritne

na denných aktivitách klientov a činnostiach, ktoré realizujeme s cieľom
aktivizovať klientov a podporovať
ich v samostatnosti. Tiež sa môžete
aktívne zúčastniť na záujmových
aktivitách klientov, svojou prítomnosťou spríjemniť našim klientom
popoludnie, priniesť trochu zmeny
do ich denného stereotypu.
P Fraňa Kráľa 12, 080 01 Prešov;
http://www.mintaka.sk/

Sme neštátne zariadenie pre
seniorov, ktoré ponúka klientom
v dôchodkovom veku komplexné poskytovanie sociálnych služieb. Naším
cieľom je zabezpečiť každému klientovi dôstojné a príjemné prežívanie
každého dňa a dodávať im potrebný
pocit istoty. Môžeme ponúknuť
mladým možnosť participovať

Naším poslaním je poskytovať pre
seniorov kvalitné sociálne služby
v súlade so základnými ľudskými
právami a slobodami, prirodzenou
ľudskou dôstojnosťou a podporou
zmysluplného a čo najviac samostatného života. Pre 150 ľudí poskytujeme celoročný pobyt, ambulantnú
starostlivosť a stravovanie seniorov.
Môžete sa zapojiť do so-ciálnej práce
so seniormi – rozhovor, sprevádzanie,
sociálna rehabilitácia, vedomostné,
spoločenské a športové aktivity.
P Veselá 1, 080 01 Prešov;
www.zpsnaruc.sk

27

PREŠOVSKÉ
DOBROVOĽNÍCKE CENTRUM
– PDC

Prešovské dobrovoľnícke centrum
pôsobí na území mesta Prešov už
desať rokov. Združenie dlhodobo
a systematicky v meste Prešov
spája ľudí, ktorí chcú pracovať ako
dobrovoľníci/dobrovoľníčky a organizácie, ktoré ich potrebujú. Pomôžete
vytvoriť motýlie zákony, bylinkovú
špirálu, prírodnú zvonkohru či senzomotorický chodník. Pri jednoduchých manuálnych prácach: čistenie,
vykopanie jám, vozenie štrku,
humusu, výsadba bylín a podobne
sa pod odborným vedením zveľadí
vonkajších priestorov MŠ. Deťom
tak vytvoríme netradičné, bezpečné
a inšpiratívne miesto na učenie sa
o prírode v prírode.
P Čapajevova 9, 080 01 Prešov;
www.dobrovolnictvopo.sk/aktuality

28

KOMUNITNÉ CENTRUM
TOBIÁŠ

Víziou KC Tobiáš je poskytovať

sociálnu pomoc rómskemu obyvateľstvu aj z marginalizovaných
oblastí. KC je miestom prvého
kontaktu, kde klient môže riešiť
svoju sociálnu situáciu, ale aj
zmysluplne stráviť svoj voľný čas.
Budete mať príležitosť vyskúšať si
rolu pracovníka komunitného centra, ktorá bude spočívať v plánovaní aktivít a v následnej realizácií
spolu s klientmi.
P KC Tobiáš, Solivarská 60, 080 05
Prešov;
https://sms-tobias.webnode.sk/

29

CENTRUM SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB VITA VITALIS

CSS Vita vitalis poskytuje sociálne
služby pre 155 prijímateľov v domove
sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení pre demencie,
Alzheimerovu a Parkinsonovu
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CONGREGATIO JESU,
SLOVENSKÁ PROVINCIA –
DOM SV. JOZEFA, PREŠOV
A VÝROBŇA HOSTIÍ

katechézou, výchovou v školách,
rodinách aj farnostiach. Privádzame a pripravujeme ľudí k prijatiu
sviatosti zmierenia a ostatných
sviatostí, spolupracujeme s kňazmi
v pastorácii, predovšetkým sa
sústreďujeme na ženy v ťažkostiach života. Ukazujeme cestu
späť k Bohu a pomáhame tým,
ktorí sa z rôznych dôvodov vzdialili
od Cirkvi.
Chceme vám dať príležitosť pomôcť
sestrám CJ v Dome sv. Jozefa.
A ukážeme vám, ako sa na Slovensku vyrábajú hostie.
P Kmeťovo stromoradie 4, 080 01
Prešov; www.vyrobnahostii.sk

ošetrovateľskú starostlivosť – starostlivosť pre deti s postihnutím.
Naším poslaním je zabezpečenie
kvalitnej odbornej starostlivosti
po všetkých stránkach deťom,
a to v rámci výchovných skupín,
ošetrovateľských, opatrovateľských
skupín a tiež v profesionálnych
rodinách. Máme 110 detí a očakávame od vás zapojenie sa do hier
alebo umelecké popoludnie (tvorivé
dielne, hudba, tanec, spev), prípadne trávenie času besedou s aktívnym zapojením mladých na tému
efektívne využitie voľného času.
P Požiarnická 3, 080 01 Prešov;
http://www.dedpo.sk/

PIATOK

PIATOK

aktivitách s mladými telesne
a mentálne postihnutými ľuďmi
a pri aktivitách so seniormi.
P Matice slovenskej 13, 080 01
Prešov; www.barlicka.sk

31

Pomocou Boha a dobrých ľudí
chceme pomôcť ľuďom v núdzi,
ale aj spoločnosti, v ktorej žijeme.
Pomáhame ľuďom, ktorí spadli až
na samé dno. Sú to ľudia bez peňazí,
bez domova, priateľov a často aj bez
rodiny. Postupne sa nám podarilo
vytvoriť komunitu, v ktorej klienti
majú ubytovanie, stravu, teplo, vodu,
práčovne, ale aj príležitostí a možností pracovať – tak, že sa podieľajú
na chode Oázy. Tým, že sa klienti
postupne podieľajú na spoločnom
živote, sa vlastne posúvajú ďalej

Solivar pri Prešove, národná kultúrna
pamiatka, patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie
soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17.
stor. K objektom na ťažbu kamennej
soli a čerpanie soľanky v Solivare
patrí najmä šachta Leopold, četerne
/rezervoáre soľanky/, huta, varňa,
sklad soli /komory/, kováčske dielne
a klopačka /turňa/. Múzeum svojou
polohou aj s mestskou časťou Solivar časť Soľná Baňa tvoria pamiatkovú rezerváciu, ktorá si vyžaduje

SOLIVAR PRI PREŠOVE

PIATOK

neustálu starostlivosť o objekty,
ktoré sú technickým a jedinečným
fenoménom nielen u nás, ale aj
v Európe. Dobrovoľníci by svojou
pomocou priložili ruku k dielu
k zachovaniu a zveľadeniu historických objektov, kde ruky tunajších
predkov po celé generácie prinášali
do každého kúta v celom Uhorsku
soľ, ktorá dodávala tu správnu chuť
každému jedlu. – Naučme sa byť
soľou zeme.
P NKP Solivar, Námestie osloboditeľov 4, 080 05 Prešov Solivar;
https://www.muzeum.sk/
solivar-v-presove.html

32

ochrany pred požiarmi a v oblasti
preventívno-výchovného pôsobenia.
Dobrovoľníci budú mať možnosť spoznať činnosť hasičov a záchranárov
a ich techniku.
P Krajské riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Prešove,
Požiarnická 1, 080 01 Prešov;
https://www.minv.sk/?uvod-5

33

VÄZENSKÁ DUCHOVNÁ
SLUŽBA

Úlohou Väzenského vikariátu je
zabezpečovať vhodné podmienky

HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ
ZBOR V PREŠOVE

Hasičský a záchranný zbor v Prešove
plní úlohy štátnej správy na úseku
ochrany pred požiarmi, vykonáva
štátny požiarny dozor, plní úlohy pri
zdolávaní požiarov, pri poskytovaní
pomoci a vykonávaní záchranných prác pri haváriách, živelných
pohromách a iných mimoriadnych
udalostiach a pri ochrane životného
prostredia. Ďalej poskytuje pomoc pri
ohrození života a zdravia fyzických
osôb, majetku právnických osôb a fyzických osôb, vykonáva záchranné
práce pri núdzovom odstraňovaní
stavieb a ľadových bariér, plní
úlohy v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku

na trvalú a primeranú duchovnú
starostlivosť v rámci Zboru väzenskej
a justičnej stráže katolíckym veriacim
na základe ich osobitných životných
podmienok a špecifickej formy duchovnej starostlivosti. Patrí pod Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených
zborov Slovenskej republiky. Vikariát
ponúka svoje duchovné služby pokrsteným v Katolíckej cirkvi alebo
do nej prijatým, ktorí sú členmi či
majú priamy, alebo nepriamy vzťah
k ZVJS. Ide o príslušníkov a zamestnancov ZVJS, ich rodinných príslušníkov, osoby pozbavené slobody rozhodnutím štátneho orgánu, ktoré sú

vo výkone väzby alebo výkone trestu
odňatia slobody. Katolícka väzenská
dobrovoľná služba je činnosť, ktorú
vykonávajú dobrovoľníci, a je určená
ľuďom, ktorí sa dostali do väznice.
Prednostne je zameraná na poskytovanie katolíckej duchovnej služby.
Dobrovoľníci sa oboznámia s väzenskou duchovnou službou.
P Ordinariát OS a OZ SR,
personálna farnosť blahoslaveného
Vasiľa Hopku, Ústav na výkon
väzby Prešov, Kpt. Nálepku 1, 081 13
Prešov;
http://vikariat-zvjs.fara.sk/vazenskafarnost/presov-uvv

Živé knižnice

34

GRÉCKOKATOLÍCKA CHARITA
PREŠOV — PREDAJ
MESAČNÍKA CESTA
Dozviete sa bližšie informácie
o problematike a naučiť sa rozlišovať, aká pomoc ľuďom v núdzi

je naozaj potrebná, tak aby nebola
zneužitá. Môžete si taktiež vyskúšať priamo na ulici, na vlastnej
koži, aké je to byť distributérom
pouličného časopisu Cesta.
Prostredníctvom predaja časopisu
na určitú dobu, priamo na ulici,
v dvojiciach/trojiciach. Zakúpite si
podľa vlastného uváženia určitý
počet časopisov (za 0,70 € ako pre
distributérov) a na presne
stanovených miestach v meste
Prešov budete predávať časopisy.
P Ulica biskupa Gojdiča 2, Prešov;
www.gkcharita-po.sk

35

GRÉCKOKATOLÍCKA CHARITA
PREŠOV – OBCHODOVANIE
S ĽUĎMI
Dom sv. Faustíny je domov na polceste pre ženy v núdzi. Poskytujeme odborné sociálne služby
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OÁZA – NÁDEJ PRE NOVÝ
ŽIVOT, N. O.

44 >>

a vyššie aj vo svojom živote. Perličkou
v našom útulku pre ľudí bez domova
je útulok pre týraných a nechcených
psov. Chceme vás zoznámiť s naším
životom a dať vám príležitosť pomôcť
prácou v našom areáli.
P Záhrada Bernátovce 779, Košice,
pošta 044 13 Valaliky; http://new.
oaza-nadej.org/

PIATOK

chorobu. Naším cieľom je poskytovať čo najkvalitnejšie služby, ktoré
umožnia občanovi žiť v prirodzenom
prostredí, sú odozvou na potreby občanov a ktoré posilnia samostatnosť
a nezávislosť občanov odkázaných
na pomoc inej fyzickej osoby. Mohli
by ste sa venovať starým ľuďom prostredníctvom doprovodu pri pobyte
vonku a rozhovormi.
P Volgogradská 5, 080 01 Prešov;
www.cssvolgpo.sk

PIATOK

mladých dospelých (bývalých
domovákov), ktorí našli svoju cestu
k Bohu.
P Ulica biskupa Gojdiča 2, Prešov;
www.centrumdorka.sk
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Môcť pracovať, mať prácu, môcť pre
seba a pre druhých niečo urobiť, je
pre mnohých ľudí veľkým šťastím.
Práca hrá v Božom pláne významnú
úlohu. Boh človeku uložil, aby si
podmanil zem a staral sa o ňu
(Gn 1, 28). Dobre vykonávať jednoduchú prácu spája človeka aj s Ježišom, ktorý bol sám robotníkom.
Naviac, obhospodarovať zem trvalo
udržateľným spôsobom a tvorivo
rozvíjať jej možnosti, pripodobňuje
človeka k jeho Stvoriteľovi (Docat
134) a dáva mu účasť na stvoriteľskom diele.
Naším cieľom je, aby Prešovčania
pocítili závan lásky a dobroty, nielen
v duchovnej atmosfére mesta, ale
aj na konkrétnych miestach, keď sa
v piatok, 27. 7. večer porozhliadajú
po svojom okolí. Radi by sme Prešov
oslovili aj rečou skutkov — konkrétnymi malými činmi, ktoré prispejú
ku kvalite života mesta a okolia.
Dobrovoľníctvom môžeme meniť
veci k lepšiemu a prehĺbiť naše
spoločenstvo.

prekopávanie pieskovísk
s upratovaním a maľovaním
preliezok a lavičiek;

59. - 68.

odburiňovanie pri chodníkoch
a cestách;

69. - 73.
74. - 88.
zber odpadkov;

čistenie rigolov, kopanie,
fúrikovanie;

89. - 98.
99. - 103.
104. - 108.
109. - 113.

čistenie lesa, odkonárovanie a pod.;

zametanie chodníkov;

pomoc pri obnove hradu Šebeš;

Ekopark — revitalizácia,
starostlivosť o zvieratá;

114. - 118.
119. - 126.
127. - 131.
132. - 133.
134.
135. - 136.
137. - 138.

amfiteáter — revitalizácia, čistenie;

pomoc vo farnostiach;

natieranie plota;

sadenie stromčekov;

kosenie s krovinorezom;

strihanie kríkov;

ošetrovanie drevín v meste –
rekultivácia;

139.

revitalizácia objektu Kina Scala,
čistenie, natieranie;

140. - 141.
čistenie stĺpov od plagátov.
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DORKA, n.o. pobočka Prešov
patrí do siete sociálnych centier
na Slovensku. V Prešove sústredí
všetky svoje sily najmä na pomoc
rodinám a osamelým matkám
s deťmi v núdzi bez vlastnej
strechy nad hlavou. Chceme vás
oboznámiť s prácou nášho centra.
Rozdelíme vás do viacerých skupín,
pričom vytvoríme viacero stanovíšť,
na ktorých sa oboznámite s prácou
Úsmevu ako dar, s životom konkrétneho centra DORKA, s príbehmi
matiek, ktoré sa snažia zlepšiť
život svojich detí a so svedectvom

Našou víziou je sprevádzať rómsky
ľud cez zmierenie, zbožnosť a angažovanosť. O rómskej misii
vychádza aj štvrťročník Rómska Samária, ktorý chce informovať najmä
Slovákov o pozitívnych veciach pri
ohlasovaní evanjelia v rómskych
komunitách.
Dozviete o mnohých pozitívnych
veciach, ktoré sa dejú v rómskych
komunitách.
Obrátení Rómovia prídu, aby sa
s vami stretli a vydali svedectvo
svojho života a aby ste sa navzájom
obohatili svojou skúsenosťou a cez
osobné stretnutie prekonávali spolu predsudky, ktoré vládnu v našej
spoločnosti.
P Ulica biskupa Gojdiča 2, Prešov

Sme nadšenci pre ŽIVOT, skupina
študentov v Bratislave, ktorým
záleží na dianí v spoločnosti. Naším
cieľom je vnášať myšlienky krásy
a hodnoty, hľadať odpovede na
bioetické otázky a rozširovať povedomie o týchto témach.
Ak máš odvahu vykročiť pre tých,
ktorí ešte kráčať nemôžu, pozývame ťa do misie, ktorá stojí za to!
Vás, ktorí sa rozhodnete dobrovoľníčiť s nami za život nenarodených
detí, čakajú aktivitky, v ktorých sa
bližšie zoznámite prolife témou.
Čo očakávať? Citáty a pantomíma
s prolife tematikou, spolu odhalíme, aké je dieťatko veľké, keď je
ešte v brušku.
A to najlepšie na koniec. V tejto
aktivite nebude chýbať adrenalín,
odvaha, ani vlastná kreativita a angažovanosť. Úlohou bude vyraziť
do ulíc Prešova, pýtať sa ľudí, akú
hodnotu má pre nich život, a natočiť s nimi krátke videá.
P Ulica biskupa Gojdiča 2, Prešov;
www.facebook.com/iniciativa4life/
www.4life.sk

39. - 53.
54. - 58.

čistenie a natieranie zábradlí;

FORLIFE MISSION TÍM

GRÉCKOKATOLÍCKA
RÓMSKA MISIA

DORKA, N. O.
POBOČKA PREŠOV

Reč skutkov:

38
37

36

Krajší Prešov – reč skutkov

PIATOK

s cieľom znovu ich plnohodnotne
začleniť do spoločnosti. Prostredníctvom osobných skúseností
sa dozviete bližšie informácie
o tomto fenoméne. Reálne príbehy
obchodovaných dievčat stvárnite
simulovaným spôsobom, aby ste
lepšie pochopili problematiku
obchodovania.
P Ulica biskupa Gojdiča 2, Prešov;
www.gkcharita-po.sk

Krížová cesta
T Piatok 20:30 P Amfiteáter

10

[Ježiš je vyzlečený]

KÚPEĽ

[Ježiš je odsúdený]

[Ježiš berie kríž]

BÚRLIVÉ
MORE

KRÁČANIE
PO VODE

9

8

[Ježiš tretí raz
padá pod krížom]

VLNY

11

[Ježiš a plačúce ženy]

SLZA

12

3

4

[Ježiš prvý raz
padá pod krížom]

[Ježiš sa stretá
so svojou Matkou]

VODOPÁD

PRAMEŇ

7

[Ježiš druhý raz
padá pod krížom]

ROSA

13

5

[Šimon pomáha Ježišovi]

POHÁR
VODY

6

[Veronika a Ježišova tvár]

VODA
V DLANI

14

[Ježiša pribíjajú na kríž]

[Ježiš zomiera na kríži]

[Ježiša skladajú z kríža]

[Ježiša pochovávajú]

DÁŽĎ

POTOPA

RIEKA

STUDŇA

Filmári:
Slavomír Zrebný,
Ján Zongor &
Juraj Zongor &
Peter Zongor,
Kristína Kružicová,
Lucia Kopačková,
..
Damián Konig,
Pavol Dzivý SDB &
Samuel Stepek &
Filip Sestrenek &
Jakub Šumský &
Ondrej Dubnička
& Daniel Fečo
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2

PIATOK

PIATOK

1

SOBOTA

7:00

Raňajky (na mieste ubytovania)

8:00

Ráno s anjelmi

Športová hala

9:30

O2H ísť proti prúdu

Exteriér

11:00

Odvážny čas [Nr.3]

>> s. 54

Športová hala

12:30

Svätá liturgia

>> s. 56

14:00

obed (reštaurácie)

14:30

EXPO POVOLANÍ

Exteriér
+ javiská divadiel

Športová hala

(ranné modlitby po jednotlivých diecézach
na viacerých miestach)

>> s. 52

(katechéza s rožňavským biskupom
Stanislavom Stolárikom,
Dominika Gurbaľová, proti prúdu v športe,
svedectvá a umelecký program…)

(stretnutie v skupinkách)

(celebruje: prešovský arcibiskup Ján Babjak,
spieva: Onezim)

• prehliadka reholí, hnutí, ištitútov
a pro-rodinných organizácií
• adorácia (Konkatedrála svätého Mikuláša)
• 15:00 - 18:00 koncert zasvätených
(Hlavná ulica - pódium vedľa konkatedrály)
• divadelné predstavenia
• športové aktivity (Záhrada umenia)

18:30

večera (reštaurácie)

20:00

RIEKA

(Večerná modlitbová vigília s Michalom Zamkovským
a Riekou Života)

>> s. 65

>> s. 69
>> s. 71

>> s. 72
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SOBOTA
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Sobota 28/7/2018

P

Z Knihy Zjavenia apoštola Jána (Zjv 12, 1 - 6a. 7 - 12a)

Ráno s anjelmi
T Sobota 8:00
Ranné modlitby po jednotlivých diecézach
na viacerých miestach:
Bratislavská a Košická eparchia
Gréckokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža
P Martina Benku 7, Prešov (Sekčov)

Košická arcidiecéza
Konkatedrála sv. Mikuláša
P Hlavná 81, Prešov
Bratislavská arcidiecéza
Františkánsky kostol sv. Jozefa
P Svätoplukova 10, Prešov
Žilinská diecéza
Evanjelický kostol sv. Trojice
P Hlavná 143, Prešov

Nitrianska diecéza
Saleziáni sv. don Bosca
P Jána Bottu 9, Prešov

Česká republika
KPC Jána Pavla II.
P Švábska 22, Prešov
Trnavská arcidiecéza
Exercičný dom sv. Ignáca
P Pod Kalváriou 81, Prešov

Žalm (Ž 91)
Ref: Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili
na tvojich cestách
Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva
a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,
povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja;
v tebe mám dôveru, Bože môj.“
Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov
a zo zhubného moru. R:

Nestihne ťa nijaké nešťastie
a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma,
lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe,
aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.
Na rukách ťa budú nosiť,
aby si si neuderil nohu o kameň.
Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji,
leva i draka rozšliapeš. R:
Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho,
ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.
Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším
a budem pri ňom v súžení,
zachránim ho i oslávim.
Obdarím ho dlhým životom
a ukážem mu svoju spásu. R:
Z Evanjelia podľa Lukáša (Lk 1, 26 - 38)
Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta,
ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi
z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo
Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti
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Banskobystrická diecéza
Modlitebňa cirkvi bratskej
P Slovenská 34, Prešov

Spišská diecéza
Kostol Krista Kráľa (Sekčov)
P Nám. Krista Kráľa 1, Prešov

I keď po tvojom boku padnú tisíce
a desaťtisíce po tvojej pravici, teba nezasiahne.
Budeš sa môcť dívať vlastnými očami
a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom.
Lebo tvojím útočišťom je Pán,
za ochrancu si si zvolil Najvyššieho. R:

SOBOTA

SOBOTA

Prešovská eparchia
Gréckokatolícka katedrála sv. Jána Krstiteľa
P Hlavná 1, Prešov

Rožňavská diecéza
Kostol Kráľovnej pokoja (Sídlisko 3)
P Nám. Kráľovnej pokoja 1, Prešov

Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá
slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec
z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. A bolo vidieť aj iné znamenie
na nebi: Veľký ohnivý drak; mal sedem hláv a desať
rohov a na hlavách sedem diadémov; jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak
sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej
dieťa, len čo ho porodí. I porodila syna, chlapca, ktorý
má železným žezlom panovať nad všetkými národmi.
A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Žena
potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto.
Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli a už
nebolo pre nich miesto v nebi. A veľký drak, ten starý
had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet,
bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí
jeho anjeli. A počul som mohutný hlas volať v nebi:
„Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha
a vláda jeho Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca
našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred
naším Bohom. Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu
krv a pre slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj život
až na smrť. Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich
bývate.

Svojimi krídlami ťa zacloní
a uchýliš sa pod jeho perute.
Jeho pravda je štítom a pancierom,
nebudeš sa báť nočnej hrôzy,
ani šípu letiaceho vo dne,
ani moru, čo sa tmou zakráda,
ani nákazy, čo pustoší na poludnie. R:

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám
ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne
prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža
nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla
satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší
potulujú po svete. Amen.

Zdravas´,
Mária...
zvestoval Panne
Márii a ona počala
z Ducha Svätého.

Hľa služobnica
Pána. Nech sa
mi stane podľa
tvojho slova.

Anjel
PAna

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička, aby
sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Zdravas´,
Mária...
A SLOVO
SA TELOM STALO
a prebývalo
medzi nami.

Zdravas´,
Mária...

Modlime sa: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn,
Ježiš Kristus, sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť,
aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
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Anjel Boží, strážca môj,
prosím ťa, vždy pri mne stoj!
Pomocnú mi ruku daj,
vo všetkom mi pomáhaj,
aby som vždy, v každej chvíli,
viedol(-a) život Bohu milý.
A tak tebou chránený(-á),
bol(-a) raz v nebi spasený(-á). Amen.

T Sobota 11:00 P Exteriér

SOBOTA

SOBOTA

Modlitby k anjelom

ODVÁŽNY ČAS [Nr.3]

,

plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila
a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej
povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.
Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude
veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu
dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad
Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“
Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža
nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi
na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa
bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta,
tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom
mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu
nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel
potom od nej odišiel.

Svätá liturgia
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a za zjednotenie všetkých, modlime sa k Pánovi.
Za tento svätý chrám a za tých, čo doň vstupujú
s vierou, nábožnosťou a s Božou bázňou, modlime sa
k Pánovi.
Za veľkňaza všeobecnej cirkvi, nášho Svätého Otca
(povie meno), rímskeho pápeža, modlime sa k Pánovi.
Za nášho [najosvietenejšieho otca arcibiskupa
a metropolitu (povie meno)], bohumilého otca biskupa
(povie meno), za ctihodných kňazov a diakonov v Kristovi, za všetko duchovenstvo a ľud, modlime sa k Pánovi.
Za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, modlime
sa k Pánovi.
Za toto mesto [alebo túto obec], za všetky mestá, obce,
krajiny a za tých, ktorí v nich podľa viery žijú, modlime
sa k Pánovi.
Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné
časy, modlime sa k Pánovi.
Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich zá
chranu, modlime sa k Pánovi.
Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu
a núdze, modlime sa k Pánovi.
Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože,
svojou milosťou.
Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu
našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu i všetkých svätých
spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život
Kristu Bohu oddajme.
Ľud: Tebe, Pane.
Prvý kňaz – zvolanie: Lebo tebe patrí všetka sláva, česť
a poklona, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky
i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Ľud spieva tretiu antifónu:
1. Poďte, plesajme v Pánovi, – oslavujme Boha, našu
spásu. – Spas nás, Synu Boží, – obdivuhodný vo svojich svätých, tebe spievame: Aleluja.
2. Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár – a oslavujme ho žalmami. – Spas nás, Synu Boží, – obdivuhodný vo svojich svätých, tebe spievame: Aleluja.
3. Lebo Pán je veľký Boh – a nad všetkými Bohmi
veľký Kráľ. – Spas nás, Synu Boží, – obdivuhodný vo
svojich svätých, tebe spievame: Aleluja.

Arcibiskup vchádza do svätyne spolu s ostatnými
kňazmi.
Ľud spieva počas okiadzania:
– Spas nás, Synu Boží, obdivuhodný vo svojich
svätých, tebe spievame: Aleluja.
Po okiadzaní ľud spieva.
Tropár, hl. 2.: Apoštoli, proroci a mučeníci – biskupi,
vyznávači a všetci spravodliví, – dobrý boj ste
bojovali a vieru statočne vyznávali. – Dôverovali ste
Spasiteľovi. – Preto vás vrúcne prosíme, – prihovorte sa za nás u Dobrotivého, – aby spasil naše duše.
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Asistencia prinesie arcibiskupovi dikirion a trikirion:
Diakon: Nech tak svieti tvoje svetlo pred ľuďmi, aby
videli tvoje skutky a oslavovali nášho Otca, ktorý je
na nebesiach, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Arcibiskup žehná dikirionom a trikirionom pred ikonostasom na východ, západ, juh a sever hovoriac:
Hóspodi, Hóspodi, prízri s nebesé i vížď, i posití
vinohrád séj i soverší í, jehóže nasadí desníca tvojá,
Hóspodi, búdi ruká tvojá na sýna čelovíčeska, jehóže
ukripíl jesí sebí.
Ľud: Mnóhaja ľíta.
Arcibiskup sa postaví, spolu s kňazmi sa poklonia
a modlia sa:
Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si všade
a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď
a prebývaj v nás, očisť nás od každej poškvrny a spas,
dobrotivý, naše duše.
Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej
vôle. Dva razy
Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju
slávu.
Diakon: Požehnaj, vladyka!
Prvý kňaz: Požehnané kráľovstvo Otca i Syna i Svätého
Ducha teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Prvý kňaz odchádza na pravú stranu prestola.
Diakon: Modlime sa v pokoji k Pánovi.
Ľud po každej prosbe: Pane, zmiluj sa.
Za pokoj zhora a za spásu našich duší modlime sa k Pá
novi.
Za mier na celom svete, za blaho svätých Božích cirkví

Nasleduje malý vchod.
Prvý kňaz podá evanjeliár diakonovi, ktorý drží
kadidlo na jednom z prstov ľavej ruky. Na vchod idú
primikirion, žezlo, trikirion, diakon s evanjeliárom
a kadidlom, dikirion. Za nimi idú kňazi, ktorí sa postavia podľa poriadku na pravú a ľavú stranu a sklonia
hlavy.
Diakon zdvihne evanjelár a zvolá: Premúdrosť. Stojme
úctivo!
Ľud spieva na tropár 4. hlasu: Poďte, pokloňme sa
a padnime pred Kristom:
Arcibiskup žehnajúc na východ zvolá:
Christé svíte ístinnyj, íže prosviščájaj i osvjaščájaj
vsjákaho čelovíka hrjadúščaho v mír.
Ľud: Mnóhaja ľíta.
Arcibiskup žehnajúc na západ zvolá:
Da znamenájetsja na nás svít licá tvojehó, da v ném
choďášče úzrim svít neprikosnovénnyja tí slávy.
Ľud: Mnóhaja ľíta.
Arcibiskup žehnajúc na juh zvolá:
Naprávi stopý náša na ďílo zápovidej tvojích.
Ľud: Mnóhaja ľíta.
Arcibiskup žehnajúc na sever zvolá:
Molítvami prečístyja tí Mátere Christé Bóže náš, spasí
nás.
Ľud: Mnóhaja ľíta.

SOBOTA

SOBOTA

T Sobota 12:30 P Športová hala

A zbor spieva prvú antifónu:
Dobré je oslavovať Pána – a ospevovať meno tvoje,
Najvyšší. – Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu spas nás.
Zbor spieva druhú antifónu.
Pán kraľuje, velebou sa zaodel, – zaodel sa Pán,
udatnosťou sa prepásal. – Na príhovor tvojich svätých,
Spasiteľu, spas nás.
Zbor spieva: Sláva: I nýňi: Jedinoródnyj Sýne i Slóve
Bóžij, bezsmérten sýj, i izvólivyj spasénija nášeho rádi
voplotítisja ot svjatýja Bohoródicy i prisnoďivy Maríji,
neprelóžno vočelovíčivyjsja: raspnýjsja že, Christé Bóže,
smértiju smérť poprávyj, jedín sýj svjatýja Trójcy, sproslavľájemyj Otcú i svjatómu Dúchu, spasí nás.
Diakon: Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože,
svojou milosťou.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu
našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu i všetkých svätých
spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život
Kristu Bohu oddajme.
Ľud: Tebe, Pane.
Druhý kňaz zvolá: Lebo ty si Boh dobrý a láskavý
k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému
Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Sláva i teraz: Kondák, hl. 8.: Ako svoje prvotiny, Pane,
– prináša ti zem bohabojných mučeníkov. – Na ich
príhovor udeľ Cirkvi pokoj – a pre modlitby Bohorodičky ochraňuj svoj ľud, – lebo ty jediný si plný
milosrdenstva.
Arcibiskup požehná trikirionom sväté evanjelium
a hovorí:
Lebo ty si svätý, Bože náš, a my ti vzdávame slávu, Otcu
i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky.
Diakon príde k svätým dverám a zvolá: I na veky vekov.
Zbor spieva: Svjatýj Bóže, svjatýj Krípkij, svjátyj Bezsmértnyj, pomiluj nás. 2x
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Diakon vyjde na zvyčajné miesto a hovorí:
Prosme všetci z celej duše a z celej svojej mysle volajme.
Ľud po každej prosbe: Pane, zmiluj sa.
Pane a Vládca, Bože našich otcov, prosíme ťa, vypočuj
nás a zmiluj sa.
Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo,
prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.
Ľud: Pane, zmiluj sa. Tri razy po každej prosbe.
Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho
Svätého Otca (povie meno), rímskeho pápeža,

Modlitba k úpenlivým prosbám:
Arcibiskup zvolá: Lebo ty si Boh milostivý a láskavý
k ľuďom a my ti vzdávame slávu Otcu i Synu i Svätému
Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Diakon: Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Diakon: Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás,
Bože, svojou milosťou.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Diakon: Premúdrosť! a vchádza severnými dverami
do svätyne.
Arcibiskup zvolá: Aby sme pod ustavičnou ochranou
tvojej moci vzdávali slávu tebe, Otcu i Synu i Svätému
Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen. My cherubínov tajomne predstavujeme
a životodarnej Trojici trojsvätú pieseň spievame.
Odložme teraz všetky svetské starosti.
Potom vezme svätý diskos a podá ho nábožne a pozorne
diakonovi, ktorý ho nesie vyššie zdvihnutý a zvolá:
Nech sa Pán Boh rozpomenie vo svojom kráľovstve
na všetkých vás, pravoverní kresťania, teraz i vždycky
i na veky vekov.

Prvý kňaz nesúci svätú čašu zvolá:
Nech sa Pán Boh rozpomenie vo svojom kráľovstve
na nášho bohumilého otca biskupa (povie meno), teraz
i vždycky i na veky vekov.
Arcibiskup okiadza svätú čašu, vezme ju a zvolá:
Nech sa Pán Boh rozpomenie vo svojom kráľovstve
na nášho Svätého Otca, veľkňaza všeobecnej Cirkvi
(povie meno), rímskeho pápeža, [na nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu (povie meno)]
a na nášho bohumilého otca biskupa (povie meno)
[na nášho úctyhodného otca protoarchimandritu (povie
meno), archimandritu (povie meno), protoigumena (povie meno) a igumena (povie meno)], na všetkých kňazov,
diakonov, rehoľníkov, na tých, čo spravujú a ochraňujú
našu krajinu, na šľachetných a nezabudnuteľných zakladateľov a dobrodincov tohto svätého chrámu (tohto
svätého domu) i na všetkých vás, pravoverní kresťania,
teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen. Veď máme prijať Kráľa všetkých, ktorého
anjelské zbory neviditeľne nesú v sláve. Aleluja,
aleluja, aleluja.
Diakon pokloniac sa arcibiskupovi vychádza severnými
dverami, postaví sa na zvyčajné miesto a hovorí:
Diakon: Vykonajme našu modlitbu k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Diakon: Za predložené vzácne dary, modlime sa k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Arcibiskup zvolá: Štedrosťou tvojho jednorodeného Syna,
s ktorým si velebený spolu s tvojím presvätým, dobrým
a životodarným Duchom teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Arcibiskup: Pokoj všetkým!
Ľud: I tvojmu duchu.
Diakon: Milujme sa navzájom, aby sme jednomyseľne
vyznávali.
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Diakon zvolá: Vzdajte slávu Kristovi, nášmu Bohu.
Zbor spieva: Sláva Otcú i Sýnu i svajtómu Dúchu, i nýňi
i prísno i vo víki vikóv. Amíň. Svjátyj Bezsmértnyj, pomiluj nás. Svjatýj Bóže, svjatýj Krípkij, svjátyj Bezsmértnyj,
pomiluj nás.
Diakon prichádza pred cárske dvere a zvolá: Vnímajme!
Arcibiskup zvolá: Pokoj všetkým! a žehná oboma rukami.
Diakon: Premúdrosť, vnímajme!
Ľud spieva prokimen hl. 8: Radujte sa, spravodlivý,
v Pánovi – a plesajte.
Čitateľ spieva verš: Blažený, komu sa odpustila neprávosť a je oslobodený od hriechu.
Ľud opakuje prokimen
Diakon: Premúdrosť!
Čitateľ hovorí nadpis apoštola.
Diakon: Vnímajme!
Po prečítaní apoštola arcibiskup zvolá: Pokoj s tebou.
Diakon: Premúdrosť, vnímajme!
Ľud: Aleluja, Aleluja, Aleluja s veršami.
Verš: Spravodliví volali a Pán ich vypočul a vyslobodil

[za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu
(povie meno)] i za nášho bohumilého otca biskupa (povie meno), za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom
chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých
našich bratov v Kristovi.
Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu
krajinu.
Na tomto mieste sa do ekténie môžu pridať osobitné
prosby.
Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva
veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov
i za všetkých pravoverných kresťanov.

SOBOTA

SOBOTA

Arcibiskup spolu s ostatnými kňazmi spieva: Hagios
ho Theos, Hagios ischyrós, Hagios athánatos, eléyson
hymás.

ich zo všetkých tiesní.
Verš: Spravodliví majú utrpení veľa, ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.
Diakon odloží kadidelnicu, pristúpi k prestolu a prijme
evanjeliár od kňaza, [prichádza k arcibiskupovi] a skloniac hlavu hovorí: Požehnaj, vladyka, ohlasovateľa blahozvesti svätého apoštola a evanjelistu (povie meno).
Arcibiskup žehná diakona a hovorí:
Na prosby svätého, slávneho, všechválneho apoštola
a evanjelistu (povie meno), nech ti Boh dá reč veľkej sily
pri ohlasovaní, aby sa naplnilo evanjelium jeho Syna,
nášho Pána Ježiša Krista.
Diakon povie: Amen. A vychádza cárskymi dverami.
Kňaz zvolá: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté
evanjelium.
Arcibiskup: Pokoj všetkým!
Ľud: I tvojmu duchu.
Diakon: Čítanie zo svätého evanjelia podľa (povie
meno).
Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.
Diakon: Vnímajme! A číta sväté evanjelium.
Ľud po skončení evanjelia: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.
Arcibiskup prichádza pred cárske dvere, prijme trikirion
a dikirion a požehnáva ľud smerom na západ.
Ľud spieva: Is pollá éti déspota alebo Mnóhaja ľíta.
Nasleduje príhovor.
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Diakon vezme hviezdicu a robí ňou nad diskosom znak
kríža, pobozká ju a odloží.
Arcibiskup zvolanie: Víťaznú pieseň spievajú, prespe
vujú, jasajú a volajú.
Zbor spieva: Svját, svját, svját Hóspoď savaót, ispólň
nébo i zemľá slávy tvojejá: osánna vo výšnich, blahoslovén hrjadýj vo ímja Hóspodne, osánna vo výšnich.
Arcibiskup a kňazi sa modlia:
Vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás
láme na odpustenie hriechov.
Arcibiskup s diakonom i všetci kňazi sa hlboko poklonia.
Ľud: Amen.
Arcibiskup potichu: Podobne po večeri aj čašu hovoriac:
Všetci spoluslúžiaci: Pite z nej všetci, toto je moja krv
novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých
na odpustenie hriechov.
Arcibiskup s diakonom i všetci kňazi sa znova hlboko
poklonia.
Ľud: Amen.
Arcibiskup sa modlí: Pripomínajúc si toto spasiteľné
prikázanie a všetko, čo sa pre nás stalo: kríž, hrob,
vzkriesenie na tretí deň, vystúpenie na nebesia, zasadnutie po pravici a druhý a slávny príchod.
Všetci spoluslúžiaci: Tvoje z tvojho tebe prinášame
za všetkých a pre všetko.
Zbor spieva: Tebé pojém, tebé blahoslovím, tebí blahodarím, Hóspodi, i mólimtisja, Bóže náš.
Arcibiskup vezme kadidlo a zvolá:
Osobitne ti prinášame túto duchovnú službu za presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu
našu, Bohorodičku a vždy Pannu Máriu.

A okiadza pred svätou trapézou. Potom diakon okiadza
dookola svätú trapézu a spomína zosnutých, ktorých
chce.
Ľud spieva: Dôstojné je velebiť teba, Bohorodička,
vždy blažená a nepoškvrnená Matka nášho Boha.
Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha,
Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.
A po zaspievaní verša arcibiskup zvolá: Predovšetkým
sa, Pane, rozpomeň na nášho Svätého Otca, veľkňaza
všeobecnej Cirkvi (povie meno), rímskeho pápeža,
pokračuje prvý kňaz:
[na nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa
a metropolitu (povie meno)] i na nášho bohumilého
otca biskupa (povie meno) a zachovaj ich pre svoje
sväté cirkvi v pokoji, v plnom zdraví, statočných, nech
po mnohé dni života správne ohlasujú slovo tvojej
pravdy.
Diakon spomína živých.
Ľud: I na všetkých i na všetko.
Arcibiskup zvolá: A dožič nám jednými ústami a jedným
srdcom oslavovať a ospevovať tvoje vznešené a veľkolepé meno, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky
i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Arcibiskup sa obráti k dverám, žehná [oboma rukami]
a zvolá:
Milosť veľkého Boha a Spasiteľa, nášho Ježiša Krista,
nech je s vami všetkými.
Ľud: I s tvojím duchom.
Diakon na pokyn arcibiskupa vyjde pred ikonostas,
stane si na zvyčajné miesto a hovorí:
Pri spomienke na všetkých svätých, znova a znova
modlime sa v pokoji k Pánovi.
Ľud po každej prosbe: Pane, zmiluj sa.
Za predložené a posvätené vzácne dary, modlime sa
k Pánovi.

Nech ich náš milujúci Boh prijme na svoj svätý, nebeský a vznešený žertveník ako ľúbeznú duchovnú vôňu
a nech nám zošle svoju milosť a dar Svätého Ducha,
modlime sa k Pánovi.
Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu
a núdze, modlime sa k Pánovi.
Diakon: Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás,
Bože, svojou milosťou.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Celý deň prežitý v dokonalosti, svätosti, pokoji a bez
hriechu, prosme si od Pána.
Ľud po každej prosbe: Daruj nám, Pane.
Anjela pokoja, verného sprievodcu a ochrancu našej
duše i tela, prosme si od Pána.
Odpustenie a oslobodenie z našich hriechov a previnení, prosme si od Pána.
Dobro a úžitok pre naše duše a pokoj pre svet, prosme
si od Pána.
Aby sme zostávajúce dni nášho života prežili v pokoji
a kajúcnosti, prosme si od Pána.
Pokojné kresťanské dovŕšenie nášho života bez bolesti
a zahanbenia, dobrú odpoveď na prísnom Kristovom
súde, prosme si od Pána.
Vyprosiac si jednotu vo viere a spoločenstvo Svätého
Ducha, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu
Bohu oddajme.
Ľud: Tebe, Pane.
Arcibiskup zvolá: A dovoľ nám, Vládca, s dôverou a bez
strachu z odsúdenia vzývať teba, nebeského Boha,
Otca, a povedať:
Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa
meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný
daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my
odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
Arcibiskup: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca
i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
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Arcibiskup odkladá mitru a skláňa hlavu. Dvaja kňazi
vezmú vozduch a držia ho nad hlavou arcibiskupa
modliac sa spolu s ľudom vyznanie viery:
Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného.
I v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna
Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;
Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého,
splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás
ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou
Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa
človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia
Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa
vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vstúpil
do neba, sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve
súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude
konca. I v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý
vychádza z Otca [i Syna]. Jemu sa zároveň vzdáva tá
istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril
ústami prorokov. V jednu, svätú, všeobecnú, apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie
hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život
budúceho veku. Amen.
Diakon: Stojme dôstojne a v bázni, pozorne vnímajme,
aby sme v pokoji prinášali sväté vďakyvzdávanie.
Ľud: Milosť pokoja, žertvu chvály.
Arcibiskup bozkáva vozduch a odkladá ho na určené
miesto. Potom si nasadí mitru, prijme trikirion a dikirion, požehnáva ľud a hovorí:
Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca
i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými.
Ľud: I s tvojím duchom.
Arcibiskup: Hore srdcia.

Ľud: Máme ich u Pána.
Arcibiskup: Vzdávajme vďaky Pánovi.
Ľud: Je dôstojné a správne klaňať sa Otcu i Synu
i Svätému Duchu. Trojici jednopodstatnej a nedeliteľnej.

SOBOTA

SOBOTA

Ľud: Otca i Syna i Svätého Ducha, Trojicu jednopodstatnú a nedeliteľnú.
Diakon: Dvere, dvere, premúdrosť vnímajme.

Ľud: Amen.
Arcibiskup: Pokoj všetkým!
Ľud: I tvojmu duchu.
Diakon: Skloňte si hlavy pred Pánom.
Ľud: Pred tebou, Pane.
Kňaz zvolá: Milosťou, štedrosťou a láskou tvojho
jednorodeného Syna, s ktorým si velebený spolu s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz
i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Keď diakon vidí, že biskup vystiera ruky a berie svätý
chlieb, aby vykonal pozdvihovanie, zvolá:
Vnímajme!
Arcibiskup pozdvihuje svätý chlieb a zvolá:
Sväté svätým!
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Diakon si rozviaže orár, vyjde severnými dverami,
postaví sa na zvyčajné miesto a hovorí:
Keď sme prijali Božie, sväté, prečisté, nesmrteľné,
nebeské, životodarné a úžasné Kristove tajomstvá,
dôstojne a vďačne vzývajme Pána.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože,
svojou milosťou.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Vyprosiac si celý deň prežitý v dokonalosti, svätosti,
pokoji a bez hriechu, sami seba, druh druha i celý náš
život Kristu Bohu oddajme.
Ľud: Tebe, Pane.

Kňaz berie hlasitú modlitbu za ambónom:
Pane, ty žehnáš tým, čo ti dobrorečia, a posväcuješ
tých, čo dúfajú v teba. Spas svoj ľud a žehnaj svoje
dedičstvo, ochraňuj plnosť tvojej Cirkvi, posväcuj
tých, čo milujú krásu tvojho domu. Osláv ich svojou
božskou mocou a neopúšťaj nás, v teba dúfajúcich.
Daruj pokoj svetu, svojim cirkvám, kňazom, našim
svetským predstaveným i všetkému svojmu ľudu.
Veď každý dobrý údel a každý dokonalý dar je zhora,
zostupuje od teba Otca svetiel. Tebe vzdávame slávu,
vďaku a poklonu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz
i vždycky i na veky vekov.
Zbor spieva: Amíň. Búdi ímja Hóspodne blahoslovénno ot nýňi i do víka.
Arcibiskup žehná ručným krížom so žezlom v ľavej
ruke:
Požehnanie Pánovo nech je na vás s jeho milosťou
a láskou, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Arcibiskup: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva
tebe.
Ľud: Sláva. I teraz. Pane, zmiluj sa. Tri razy. Vladyka, požehnaj.
Arcibiskup: Kristus, náš pravý Boh, ... lebo je dobrý
a miluje nás.
Ľud: Amen.

TEXTY PIESNÍ
Hrá: Onezim

JEŽIŠ, STAČÍŠ MI SÁM

(originál: Hillsong: Christ Is Enough, cover: Anna, Jana,
Jakub, preklad: Mgr. Juraj Sitarčík)
Odmenou je Pán tým, čo v Ňom majú nádej.
A tým, čo Ho hľadajú, samé dobré veci dá.
Aj v skúškach dní chcem zostať s Ním,
nehľadím späť, som slobodný.

R: Ježiš, stačíš mi sám. Ježiš, stačíš mi sám.
Všetko v tebe mám, viac nechcem.
všetko v tebe mám.
S prosbou prichádzam, chcem radosť prežívať.
Všetko s Ním chcem zažívať a v nebi domov mať.
Aj v chvíľach zlých, chcem byť verný. Ježiš je tu,
buď oslávený.

BRIDGE:
Odteraz túžim s Ježišom kráčať, nehľadím späť, nehľadím späť. 2 x
Kríž je mi spásou, svet slávou márnou, nehľadím späť,
nehľadím späť. 2 x

ZOSTALI VERNÍ

(text: Marta Sujová; hudba: Janka Demčáková)
Veľmi sme ti vďační, tebe Bože večný,
za rozhodnutie navždy, čo dostali sme každý.
Že nás živíš, chrániš, svojím slovom brániš,
za obetu svätých, čo zostali verní.

R: Náš Pán my nič nemáme
a čo máme, Tebe dáme.
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Modlitba pred svätým prijímaním
Verím, Pane, a vyznávam, že ty si Kristus, Syn živého Boha, ktorý prišiel na svet zachrániť hriešnikov,
a ja som prvý z nich.
Prijmi ma dnes, Boží Synu, za spoločníka na svojej
tajomnej večeri, veď ja nezradím tajomstvo tvojim
nepriateľom, ani ti nedám bozk ako Judáš, ale ako
zločinec sa ti vyznávam:
Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho
kráľovstva.
Vládca, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho
kráľovstva.
Svätý, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho
kráľovstva.
Prijatie tvojich svätých tajomstiev, Pane, nech mi
neslúži na súd alebo odsúdenie, ale na uzdravenie
duše i tela.
Bože, buď milostivý mne hriešnemu.

Arcibiskup zvolá: Veď ty si naše posvätenie a my ti
vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz
i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Kňaz: V pokoji sa rozíďme.
Ľud: V mene Pánovom.
Diakon: Modlime sa k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.

SOBOTA

SOBOTA

Ľud: Jediný je svätý, iba jeden je Pán, Ježiš Kristus,
na slávu Boha Otca. Amen.

Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou.
Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi.
Diakon: S Božou bázňou a s vierou pristúpte!
Ľud: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Boh je Pán a zjavil sa nám.
Potom arcibiskup požehná ľud svätou čašou v znamení
kríža, pričom volá:
Spas, Bože, svoj ľud a požehnaj svoje dedičstvo.
Ľud spieva: [Na mnoho rokov, vladyka.] Videli sme
pravé svetlo, prijali sme nebeského Ducha, našli
sme pravú vieru, klaniame sa nedeliteľnej Trojici,
lebo ona nás spasila.
Arcibiskup sa pokloní, zdvihne svätú čašu, obráti sa
k cárskym dverám, pohliadne na ľud a hovorí potichu:
Požehnaný Boh náš.
A nahlas:
Teraz i vždycky i na veky vekov.
(Odovzdá svätú čašu kňazovi.)
Ľud: Amen. Nech sa naplnia ústa naše tvojou chválou, Pane, aby sme ospevovali tvoju slávu, lebo si
nás uznal za hodných prijať tvoje sväté, božské,
nesmrteľné a životodarné tajomstvá. Zachovaj nás
Bože vo svojej svätosti, aby sme sa po všetky dni
učili tvojej pravde. Aleluja, aleluja, aleluja.

Vďaka tvojej milosti ťa poznáme.
Mocne žehnaj Pane, zostaň s nami ďalej.
Rozmnožil si dielo a upevni nás v jedno.
Milosťou najkrajšou je tvoja Mária,
ktorá nám vždy vraví, ľúbi vás Kráľ i ja.

BOHATIER

(autor: Lámačské chvály)
/: V tebe slaboch je mocný bohatier.
V tebe mocný som ako bohatier. :/

R: /: Ty si Víťaz, Ježiš, mocný Víťaz, Ježiš:/

ON MI SLOBODU DAL
(autor: eSPé)

/: Vstávam, (vstávam) a moje vnútro volá jeho chválu
(jeho chválu), náš Pán a Kráľ.
Slávu (slávu) a mohutný majestát pre Kráľa (pre Kráľa),
Kráľa slávy túžim vzdať :/
Každé srdce dnes k tebe sa skloní, každý uvidí, si tu
prítomný!

On mi slobodu dal, On ti slobodu dal. On mi slobodu
dal (On ti slobodu dal). On nám slobodu dal.
On mi slobodu dal (On mi slobodu dal), On ti slobodu

T Sobota 14:30 P Exteriér + javiská divadiel
CESTY K SEBE

(text: Silvia Kaščáková, hudba: Peter Milenky)
Nevediem s tebou vojnu, vediem s tebou mier.
Podaj mi ruku, poď a chvíľu mi ver!
Nedaj sa vystrašiť, tma nie je istá,
chce to len zažať v okne, spraviť si prístav.

R: Ľudí aj veci láska pohýna z miesta.
K tebe aj ku mne vedie tá istá cesta.
Nebo je bližšie, než by sa zdalo,
a jeden jediný krok tu nie je málo.
Čakám ťa v záhrade, sme ako stromy,
vietor nás rozhojdal a trochu zlomil.
Pôjdem tým smerom, kde horí plameň,
kde sa pri stole všetci máme.

Prešovská Hlavná ulica ožije uprostred leta špeciálnym podujatím. Do centra mesta zavítajú v sobotu 28. júla
2018 od 14:30 do 18:30 h stovky rehoľníkov z celého Slovenska. Pripravia desiatky rôznych aktivít na špeciálnom
podujatí, ktoré sa volá EXPO povolaní. Ide o akciu, ktorá umožní rozličným reholiam, kongregáciám a sekulárnym
inštitútom, predstaviť ich aktivity a činnosť.
Na Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove očakávame zástupkyne a zástupcov 35 ženských a 19 mužských
reholí, štyri komunity a hnutia, dva sekulárne inštitúty a 12 pro-life a pro-rodinných organizácií. Po prvýkrát
sa k nim tento rok pripoja aj predstavitelia z dvoch kňazských seminárov. Celkovo pôjde o 74 rozličných skupín,
ktoré mladým ukážu a sprostredkujú živý kontakt s rôznymi charizmami Cirkvi a povzbudí ich v hľadaní Božej
vôle.
Špeciálnym prekvapením bude open-air koncert spievajúcich zasvätených osôb. Uskutoční sa v sobotu
28. júla 2018 od 15:00 h na pódiu pred Konkatedrálou sv. Mikuláša v Prešove. Už teraz potvrdili účasť páter Gabriel z rehole Františkánov, Kapucíni Junior, Peter Milenky band a Saleziáni so Žalmami. Ďalšou originálnou časťou
EXPA budú štyri divadlá.
EXPO povolnía vzniklo na Svetových dňoch mládeže, kde sa tento bod programu konal po prvýkrát v roku 2002
v kanadskom Toronte. Na Slovensku sa konalo už dvakrát, pred piatimi rokmi na Národnom stretnutí mládeže R13
v Ružomberku a pred tromi na Národnom stretnutí mládeže P15 v Poprade. Prišlo okolo 650 rehoľníkov.

4 74 +

hodiny
programu

rozličných
skupín

množstvo aktivít: open air koncert,
divadlá, premietanie filmu,
športové aktivity

<< 65

64 >>

R: / :Tak volajme, spolu spievajme, nech celý svet vie,
on zachránil nás. Hlásajme, spolu zvolajme, Ježiš je
Pán :/

EXPO POVOLANÍ

SOBOTA

SOBOTA

/: Kde som padával, vždy ma podržíš.
Kde som prehrával, tam ty víťazíš.:/

dal (On ti slobodu dal). On mi slobodu dal (On ti slobodu dal). On nám slobodu dal.
On mi slobodu,... On mi slobodu dal.

REHOLE - ŽENSKÉ KOMUNITY

Misijná kongregácia služobníc
Ducha Svätého (Misijné sestry, SSpS)
www.ssps.sk

Kongregácia školských sestier sv. Františka (františkánky – školské sestry, OSF)
www.skolskesestryosf.rehola.sk

Kongregácia sestier služobníc
Nepoškvrnenej Panny Márie
(SSNPM)
www.sluzobnice.sk

Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky
sv. Vincenta de Paul
(sestry vincentky, DKL)
www.vincentky.sk

Kongregácia Sestier Služobníčok
Najsvätejšej Panny Márie
Nepoškvrnene Počatej (ABMV)
www.sluzobnicky.sk

Kongregácia sestier Tešiteliek
Božského Srdca Ježišovho (CSC)
www.tesitelky.eu

Kongregácia Milosrdných sestier
svätého Kríža – slovenská provincia
(krížové sestry, SCSC)
www.sestrysvkriza.sk; www.zdenka.sk

Rímska únia Rádu svätej Uršule
(uršulínky, OSU)
www.ursulinky.sk

Spoločnosť sociálnych sestier
(sociálne sestry, SSS)
www.socialnesestry.sk

Kongregácia sestier Panny Márie
Útechy (sestry útechy alebo španielske sestry, SPMÚ)
www.sestryutechy.sk

Rád sestier sv. Bazila Veľkého –
východný obrad (sestry baziliánky,
OSBM)
www.bazilianky.wbl.sk

Kongregácia sestier Božského
Vykupiteľa
(vykupiteľky, SDR)
www.sdr.sk

Viceprovincia sv. Cyrila a Metoda
sestier Rádu svätého Bazila Veľkého
na Slovensku
www.bazilianky.sk

Inštitút Dcér Márie Pomocnice
(sestry saleziánky, FMA)
www.salezianky.sk

Congregatio Jesu, slovenská
provincia (anglické panny, CJ)
www.congregatiojesu.com

Kongregácia sestier premonštrátok
(premonštrátky, S.Praem)
www.premonstratky.sk

Kongregácia sestier Matky Božieho
milosrdenstva (KMBM)
www.milosrdenstvo.sk

Sestry Márie Rannej Hviezdy
charis@mistina.eu, kontaktná osoba:
s. Charis (Slovenka)

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa –
rím.–kat.obrad (sestry redemptoristky)
www.redemptoristky.sk

Kongregácia Milosrdných sestier
sv. Karola Boromejského
(sestry boromejky, SCB)
www.boromejky.cz
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Fraternita malých sestier Ježišových
(malé sestry Ježišove) – Fraternitas
Sororum modicarum Jesu
www.male-sestry-jezisove.sk

Slovenský vikariát Kongregácie
sestier sv. Cyrila a Metoda
(cyrilky, SCM)
www.scm.rehola.sk

SOBOTA

SOBOTA

Misijné sestry Kráľovnej apoštolov
(SRA)
www.srasisters.org

Kongregácia školských sestier
de Notre Dame (notrdamky, ŠSND)
www.sestrynd.stranka.info

SOBOTA

Rehoľa svätej Alžbety
(sestry alžbetínky, OSE)
www.alzbetinky.sk

Spoločnosť Božieho slova
(verbisti, SVD)
www.verbisti.sk

Rehoľa sv. Augustína
(augustiáni, OSA)
www.aug.sk

Kongregácia Dcér sv. Františka
Assiského (CFSF)
www.frantiskanky.sk

Kongregácia sestier
Najsvätejšieho Spasiteľa
(sestry spasiteľky)
www.spasitelky.sk; www.cstss.org

Inštitút sestier kapucínok
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
www.suorecappuccine.org

Rehoľa piarisov na Slovensku
(piaristi, SchP)
www.fb.com/piaristi.sk

Rehoľa menších bratov –
františkánov
(františkáni, OFM)
www. frantiskani.sk

Milosrdné sestry svätého Vincenta
(sestry Satmárky)
www.satmarky.sk

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
(pallotíni, SAC)
www.sac.pallotini.sk

Kongregácia sestier Nepoškvrneného
počatia Panny Márie III. rádu
sv. Františka z Assisi
www.sestry-nppm.cz

Kongregácia dcér božskej lásky
na Slovensku (sestry mariánky, FDC)
www.marianky.sk

Kanonisky sv. Augustína rehole
Notre Dame (CSA)
www.kanonisky-nd.sk

Kongregácia sestier terciárskych
kapucínok Svätej rodiny
www.terciariascapuchinas.org

REHOLE - MUŽSKÉ KOMUNITY

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha
(milosrdní bratia, OH)
www.milosrdni.eu

Kongregácia rogacionistov
Srdca Ježišovho (rogacionisti, RCI)
www.rogacjonisci.pl, http://povolania.
kbs.sk/29-cesty/cinne-rehole/muzskecinne-rehole/101-kongregacia-rogacionistov-srdca-jezisovho-rci

Rád menších bratov kapucínov
(kapucíni, OFM.cap)
www.kapucini.sk

Rád menších bratov konventuálov
(minoriti, OFMConv.)
www.minoriti.sk;
www.facebook.com/rehola.minoritov;
www.instagram.com/reholaminoritov

Misijná spoločnosť
sv. Vincenta de Paul,
slovenská provincia
(vincentíni alebo lazaristi, CM)
www.vincentini.sk

Rád bosých bratov Preblahoslavenej
Panny Márie z hory Karmel
(bosí karmelitáni, OCD)
www.bosikarmelitani.sk

Kongregácia bratov tešiteľov
z Gethseman (tešitelia, CCG)
www.tesitelia.sk

Rehoľa dominikánov
(dominikáni, OP)
www.dominikani.sk
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Kongregácia Notre Dame,
Kanonisky sv. Augustína (CND)
www.cnd-slovakia.sk

SOBOTA

Kongregácia sestier dominikánok
bl. Imeldy (sestry dominikánky, OP)
www.dominikanky.sk

KŇAZSKÉ SEMINÁRE

Kongregácia Najsvätejšieho
Vykupiteľa – provincia Bratislava–
Praha (rím.–kat.) (redemptoristi, CSsR)
www.redemptoristi.sk

KOMUNITY

Dielo Máriino
(Hnutie Fokoláre)
www.focolare.sk

SEKULÁRNE INŠTITÚTY

Kňazský seminár sv. Karola
Boromejského
www.kske.sk

Gréckokatolícky kňazský seminár
blahoslaveného biskupa P. P. Gojdiča
www.gojdic.zoe.sk

Sekulárny Inštitút don Boscových
dobrovoľníčok (VDB)
www.vdb.sk

Maltézka pomoc, Slovensko
www.orderofmalta.sk

Spoločenstvo Fatima
www.fatima-sf.sk

PloDar o. z.
www.plodar.sk

Liga pár páru v Slovenskej republike
www.lpp.sk

Rodinkovo — miesto pre rodiny
www.rodinkovo.sk

Komunita Chemin Neuf
www.chemin-neuf.sk

Občianske združenie manželské
stretnutia; www.mstretnutia.sk

Forlife mission
www.facebook.com/iniciativa4life;
www.4life.sk

Inštitút rodiny, Košice
www.irke.sk

Kána pre manželov
www.kanapremanzelov.sk

Pastoračné centrum Anny
Kolesárovej, Vysoká nad Uhom
www.annakolesarova.sk

Katolícka zoznamka katRande
www.katrande.org
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Rád svätého Pavla,
prvého pustovníka
(pavlíni, OSPPE)
www.pavlini.sk

Komunita Blahoslavenstiev
www.blahoslavenstva.sk

Národný pochod za život
www.pochodzazivot.sk

Fórum života
www.forumzivota.sk

PRORODINNÉ HNUTIA

Misionári Matky Božej z La Salette
(misionári saletíni, MS)
www.saletini.sk
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Saleziáni don Bosca
(saleziáni, SDB)
www.saleziani.sk

Komunita Cenacolo
www.comunitacenacolo.it/sk

SOBOTA

SOBOTA

Kongregácia Najsvätejšieho
Vykupiteľa – viceprovincia Michalovce (gr.–kat., redemptoristi, CSsR)
www.misionar.sk

Spoločnosť Ježišova
(jezuiti, SJ)
www.jezuiti.sk

DIVADELNÉ PREDSTAVENIA

KONCERTY ZASVÄTENÝCH
Nenechaj si ujsť koncerty zasvätených osôb priamo v centre mesta
Prešov. Koncerty budú prebiehať
na Hlavnej ulici (na pódiu vedľa
konkatedrály).
16:45 Peter Milenky & band

15:00 Páter Gabriel

16:10 Janko Havlík,
mučeník vernosti povolaniu –
krátka scénka o živote seminaristu
Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de
Paul, Janka Havlíka, ktorý v čase komunistickej totality dokázal svoju vernosť
Kristovi až do konca.
Hrajú: mladí zo Združenia mariánskej
mládeže. Réžia: Juraj Švec; výber hudby:
Andrej Mjartan.

Tanečné divadlo ATak uvádza vo
svojej jubilejnej 20. sezóne svoju
23. inscenáciu D4V1D. Netradičné
a moderné zobrazenie osoby starozákonného kráľa Dávida, prerozprávané cez jeho známe žalmy, ktoré
zhudobnila výrazná osobnosť mladej
gospelovej scény na Slovensku –
speváčka Dominika Gurbaľová.
Kráľ Dávid – hriešnik aj svätec,
bojovník aj umelec. V jeho žalmoch

16:00 Divadlo Ad1 –
LEGENDA O ZAKLIATOM MESTE
P Kino Scala
Nový muzikál od tvorcov muzikálov
„Farár z (M)ARSU“, „Volajte ma
Meggi“ a „Príbeh z Tammiru“.
Muzikálový príbeh pre malých aj
veľkých, plný hudby, tanca, humoru, zasadený do rozprávkového ob-

16:30 MUZIKÁL ESTER
P Historická budova
Divadla Jonáša Záborského
Tridsaťčlenná skupina nadšených
mladých animátorov a rodičov pod
vedením saleziánov z Banskej Bystrice prináša muzikál na motívy biblickej knihy ESTER. Ide o veľmi realistický príbeh školy, ktorá výrazne začína
strácať na svojom mene kvôli stále
rastúcej delikvencii a nerozvážnym
zábavkám nepoddajných mladých.
Riaditeľ má hlavu v smútku a celú
situáciu pozorne sleduje a prežíva aj
jeho dcéra Ester, taktiež študentka
tejto školy. Rozhodne sa preto pre
odvážny krok. Pokúsi sa o priateľstvo
s tými „najhoršími“, aby tak zospodu
pomohla celej situácii. Toto rozhodnutie si však vyžiada veľa ťažkých
konfrontácii v jej doterajších vzťahoch
s kamarátkami, ktorým, mimochodom,
tí „zlí“ v minulosti veľa ublížili. Podarí
sa jej to? A za akú cenu?
Námet, scenár a texty piesní: Juraj
Kovaľ & Roman Maturkanič
Choreografia: Katarína Lafférsová &
Jana Hyriaková
Réžia a dramaturgia: Juraj Kovaľ
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15:35 Žalmy (Saleziáni)

15:00 Tanečné divadlo ATak - D4V1D
P Divadlo Alexandra Duchnoviča

dobia rytierov a kráľov a krásnych
dvorných dám...
Zavedie vás do mesta obohnaného
hradbami, kde sa mladému kráľovi
nechce vládnuť a kde sa rúcajú
dávne pravidlá. Ľudia nemusia
pracovať ani vychovávať svoje deti,
čítať a písať je zakázané a všetky
knihy sú hromadne spálené. Až
na jednu – Knihu kníh, tajomne
ukrytú, v ktorej naďalej bije srdce
starého kráľa. Duch tohto múdreho
panovníka sa snaží odháňať
z hradieb vyslancov nepriateľského Čierneho kniežaťa, ktorý sa už
celé stáročia usiluje obsadiť toto
mesto.
Kým sa obyvatelia mesta držali
zákonov spísaných v tajomnej
Knihe, Čierne knieža nemalo nad
mestom moc. Odkedy však na trón
nastúpil mladý kráľ a Knihu kníh
zavrhol, v kráľovstve nastáva
zmätok a falošní vyslanci Čierneho
kniežaťa preberajú vládu... Odvážne
dcéry starnúceho šaša – vyhnaného na perifériu – s pomocou
stareny, strážkyne knihy, princa
snívajúceho o hrdinských činoch
a kráľovnej ochotnej obetovať svoj
život za kráľa, pomôžu vrátiť Knihu
do zámku a zastaviť nešťastie,
ktoré mestu hrozí.
Scenár a réžia: Katarína Pirohová
Asistentky réžie: Katarína Miženková
& Miriama Fedorková
Hudba: Jozef Ždiľa
Choreografia: Henrieta Háberová

SOBOTA

SOBOTA

17:30 Kapucíni „junior“

nachádzame vášeň aj pokoru, bojovnosť aj prosbu o odpustenie... Jeho
životný príbeh je akoby zakódovaný
aj v našich životoch. Každý si nesieme niečo z neho... ale najmä – každý
máme v sebe nezmazateľný kód
od Boha. Základná informácia, ktorú
máme všetci bytostne vtlačenú –
ako ten čiarový kód – je vedomie,
že sme Bohom milovaní. Dávid zažil
vrcholy aj pády, víťazstvá aj prehry...
ostal však verný Bohu a kódu, ktorý
nosil v sebe...
Námet: Zdenka Pašuthová & Pavol
Danko
Hudba: Dominika Gurbaľová
Dramaturgia: Zdenka Pašuthová
Choreografia & réžia: Pavol Danko &
ATak

PREMIETANIE FILMU

poľský dokumentárny film (2017)
Réžia: Jarosław Mańka
Trvanie: 72 minút

SPRIEVODNÉ AKTIVITY
Športové aktivity
P Záhrada umenia
Počas EXPO POVOLANÍ budú v Záhrade
umenia k dispozícií aj rôzne športové
aktivity. Príď sa zabaviť a zašportovať
aj ty!

SOBOTA

,,Film kladie dôraz na najdôležitejšiu
skutočnosť celého posolstva, ktorou
je pokánie a obrátenie. Ponúknuté
svedectvá odborníkov, ale aj predstaviteľov Cirkvi, umocňujú potrebu
hlbšie sa zamyslieť nad vážnosťou
a dôležitosťou duchovného života
každého kresťana. Tento film môže
osloviť každú generáciu, pretože, žiaľ,
história sa častokrát zvykne opakovať

a my všetci sme pozvaní, aby sme
prežívali svoju vieru zodpovednejšie
a aby náš život bol svedectvom túžby
po obrátení a modlitbe, svedectvom
túžby po spoločenstve s Bohom.“
vladyka Ján Babjak SJ

SOBOTA
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15:00 a 17:00 Fatima — posolstvo
stále aktuálne

P Gréckokatolícka teologická fakulta
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RIEKA – večerná modlitbová vigília
T Sobota 20:00 P Športová hala
TEXTY PIESNÍ
Hrá: Rieka Života

Ty mi dávaš sny, tvoj dych dodá síl.
Blízky krížom si, nenecháš ma ísť. R.

Prvá láska

Celý chcem byť tvoj, vždy pri tebe stáť.
Buď mojím víťazom, nech srdce pevné mám.
Ježiš, priateľ môj, navždy chcem byť iba tvoj.

(autor: Tim Hughes)
Ježiš, nech si mojou prvou láskou stále.
Tajomstvá i piesne chvál ti dávam, ti dávam.

Rozhodné áno ti dávam,
život chvály chcem vždy žiť,
sľubujem, že v tebe zotrvám.

Hneď zrána volám: Duša, vstaň!
Som hladný, smädný, hľadám.
A láske vravím: Poď a vstaň!
A rozpáľ ako prvýkrát.

R: Duch žijúceho Boha, príď, zostúp a obnov ma.
Príď, prebuď ma zo spánku.
Zavej srdca jaskyňami, naplň ma,
nech pretekám, nech pretekám.

Dňom i nocou svoj zrak k tebe dvíham, chcem nájsť ťa,
túžim vidieť záblesk tvojej tváre v sláve.

Duchu, príď a naplň chrám, nech tvoja sláva horí v nás.
Duchu, príď a zapáľ nás, nech tvoja svätosť žiari v nás.

Blízky

Smiem

Slabý pred tebou, pravdy dar si môj,
večnou nádejou je sila tvojich slov.

Smiem tu v milosti stáť, veď hanby už niet,
odetý plášťom lásky.
Vnútro čisté jak sneh,
vykúpený, zachránený...

R: Si tu blízko, pri mne blízko.

(autori: Brian Johnson, Jeremy Riddle, Joel Taylor)

Zavolaj, nech celý svet zvie, že náš Kráľ
z mŕtvych vstal a kraľuje nám, On – Vládca.
Vyspievaj, že zachránil nás! Ježiš zachránil nás!

(autori: Brenton Brown, Glenn Robertson)
Tí, čo sú smädní, zoslabnutí,
nech nájdu prameň
a ponoria srdcia v ňom.
Smútok a bolesť
sa odplaví z nás,
na vlnách lásky
voláme z hĺbky zas (k tebe):
/: Príď, Ježiš, Príď!:/ 4x
/: Duchu Svätý, príď!:/ 4x

Žijem

(autori: Matt Maher, Jason Ingram)
V temnote vstávam, v tichu sa zobúdzam.
Ach, kam, kam som zašiel sám?
Zo sna sa preberám, väzenie otváram.
Ach, kam, kam som zašiel sám?
Už tuším svitanie, pokým temno zaženieš.
Ty hľadáš ma, voláš ma, hluchotu prerážaš,
už dýcham sám, dvíham sa, teraz žijem rád.
Do temnôt si zasvietil, slepotu mi vyliečil,
už dýcham sám, dvíham sa, teraz žijem rád.
Neskoro, Láska, začal som hľadať tvoju tvár.
Tak dlho blúdil som?
Moje srdce je prázdne.
Nepokoj a smútok cíti vždy,
keď nebývaš v ňom.
Dnes tvoj dych cítim, keď tvár mi pohladí.
Veď len ty si všetko, čo chcem, koho hľadám
a z celej duše túžim, aby som ťa našiel, Láska, teba, Láska.
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Stále budeš mojou vášňou,
Ježiš, ty si piesňou sŕdc,
navždy túžim len za tebou ísť.

(Autor: Jakub Novák)
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(autor: Jeremy Riddle)

Pán zriekol sa chvál, zanechal trón,
krvácal pribitý na kríž,
ten nádherný kríž,
ktorý zmyl hriech a zničil smrť. R.

Tí, čo sú smädní

SOBOTA

SOBOTA

Oddaný pred trón prichádzam,
vôňou príjemnou chcem byť,
srdce búši, teba túži nájsť.

Prebuď ma

R: Ježiš si ma získal, moje putá rozlámal
môj Kráľ len láskou.
Nad smrťou si zvíťazil, teraz naveky vládneš,
si oslávený!

Naše vzory
čo potrebujú pre svoj život.
Pri jej hrobe sa modlia 3x
Zdravas´, Mária na tieto
úmysly:
• Za múdrosť, aby vedeli
rozlišovať, čo je dobré
a čo zlé, a za správne
životné rozhodnutia.
• Za čistotu, aby boli
slobodní od závislosti

SOBOTA
Mladé dievča zo Zemplína,
zomrelo zastrelením
sovietskym vojakom pri
obrane čistoty. Ako 16-ročná urobila rozhodnutie
„radšej smrť ako hriech“
a jej poslednými slovami
bola rozlúčka s otcom
„Apočko, zbohom“ a „Ježiš,

Mária, Jozef“. Stala
sa tak mučeníčkou
čistoty. V Košiciach bude
1. septembra vyhlásená
za blahoslavenú. Je patrónkou čistej lásky. K jej
hrobu prichádza množstvo
mladých, aby si vyprosovali od svojej rovesníčky to,

a nečistých myšlienok,
slov a skutkov.
• Za živú vieru, aby láska
nebola len o slovách, ale
aj o skutkoch. Láska je
tvorivá, obetavá, činorodá
Cez Anku pociťujú, že
svätosť je úplne blízko,
že je medzi ľuďmi, že je

Janko
Havlík

r 1928
* 12. februá
ber 1965
† 27. decem

Expo povolaní – Odvaha neváha, u nás sa pomáha
Nenechajte si ujsť interaktívny krátky workshop,
ktorý predstaví vincentskú rodinu – ZMM, CM
a DKL podľa vzoru Janka
Havlíka. Zaujímavým spôsobom sa budete môcť
na vlastné oči presvedčiť,
že odvážni môžete byť
aj vy. Budú vás čakať tri
mini – akcie, na ktorých si
otestujete svoju (nielen)
duchovnú odvahu. Náš
stánok bude veľmi prak-

tický a každý bude mať
možnosť vykonať skutok
odvahy nielen na mieste,
ale aj po svojom návrate
domov. Pretože príbeh
odvahy pokračuje aj
v tvojom živote! Okrem
toho uvedieme počas
EXPA krátku scénku Janko
Havlík, mučeník vernosti
povolaniu.
web: www.vincentini.sk;
funpage: https://www.
facebook.com/HavlikJanko/
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*14.júla 19
28
+22.novem
bra 1944

Seminarista Misijnej
spoločnosti sv. Vincenta.
Obetavý muž, ktorý skutkami svedčil o trvalo platných hodnotách. Svedok
viery, ktorý slúžil pravde
i za cenu svojho života.

v Nosiciach. Neskôr býval
v Nitre a tajne pokračoval
v štúdiu teológie. Do jeho
bytu v roku 1951 vtrhli
ozbrojené sily ŠtB a zatkli
ho. Vo vyšetrovacej väzbe,
kde bol podrobený mučeniu, zostal 15 mesiacov.
Vo februári 1953 bol
odsúdený za vlastizradu
na desať rokov väzenia.
Pracoval v uránových baniach v pracovnom tábore
v Jáchymove. V roku 1958
bol obžalovaný druhýkrát pre misijnú službu
spoluväzňom. Zomrel
na Vianoce v roku 1965 vo
veku 37 rokov.
SOBOTA

Anka
Kolesárová

v nás. Svätosť sa buduje
vo vnútri človeka. Sú
to postoje k dôležitým
hodnotám života. Jednoduché dievča zo Slovenska
bude povýšené na oltár
kvôli uvedomeniu si svojej
vlastnej hodnoty a vnútornej krásy.
www.annakolesarova.sk

Strávil niekoľko rokov
vo väzení a na nútených
prácach v uránových
baniach. Po jedenástich
rokoch utrpenia bol ako
smrteľne chorý pacient
prepustený na slobodu.
Zomrel vo veku 37 rokov
na následky neľudského
zaobchádzania.
Ján Havlík v roku 1943
začal študovať v škole
Misijnej spoločnosti
sv. Vincenta de Paul.
V máji 1950 ho násilne
odviezli do preškoľovacieho tábora. Nasledovali nútené práce
na Priehrade mládeže
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Hlavná ulica,
Prešov

7:30

Raňajky (na mieste ubytovania)

9:00

Ráno s Otcom

9:30

O2H byť mladým teraz

10:30

P19ANAMA

12:00

Záverečná svätá omša

(modlitba chvál ESPÉ)

(katechéza s bratislavským pomocným biskupom
Jozefom Haľkom, ESPÉ, svedectvá
a umelecký program…)

(zatvárací ceremoniál spojený s predstavením
SDM Panama v 2019)

(celebruje: arcibiskup Stanislav Zvolenský,
káže: biskup Tomáš Galis,
spieva: Jeho Deti Fest Projekt)
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NEDEĽA

NEDEĽA

Športová hala

T

Nedeľa 29/7/2018

P

s tebou je lepší jeden deň,
než inde tisíc,

Záverečná svätá omša
T Nedeľa 12:00 P Hlavná ulica
PRVÉ ČÍTANIE: 2 Kr 4, 42 – 44
ŽALM: Ž 145, 10 – 11. 15-16. 17 – 18
DRUHÉ ČÍTANIE: Ef 4, 1 – 6
EVANJELIUM: Jn 6, 1 – 15
TEXTY PIESNÍ
Hrá: Jeho Deti Fest Projekt

Hladný prichádzam a viem, že ty ma nasýtiš.
Hoc som prázdny, tvoj príval lásky smäd môj uhasí.

Po tebe Boh živý,
volám zo všetkých síl,
po vodách Ducha Svätého.

Stále ten istý

R: Padám na kolená a dávam to, čo mám,
si všetkým, Ježiš, čo pre mňa zmysel má.

Viackrát som to skúsil,
tak prosím znovu príď,
chcem blízko teba stáť.

Stále ten istý včera, dnes i naveky.

Bežím k tebe zlomený, ty náruč otváraš.
Ustatý som, dotyk tvoj však silu novú dá.

Môj Ježiš, si spásou

Dôveruj

Môj Ježiš, si spásou
a nie je nik ako ty,
chcem v každý čas,
tak ako dnes,
teba chváliť, Pán môj, rád.

Kto pod ochranou
Najvyššieho prebýva,
a kto v tôni Všemohúceho
sa zdržiava,

Ja nestáleho srdca idem k tebe,
nech ho premeníš na srdce stále,
srdce verné.
Ja viem, ty chceš, ty vieš,
ja chcem tiež.
Ja viem, ty dáš mi silu rásť,
vždy keď prídem k tebe.
Ja idem, Pane, za tebou.
Ja idem, Pane, za tebou.
K tebe, Ježiš, verný priateľ môj
(idem za tebou).

S tebou je lepší jeden deň

(hudba a text: Mat Radman, preklad: Rieka Života)
Je nádherné
byť v nádvoriach,
tam, kde ty bývaš,
veď po tebe
smäd v duši mám, môj Pán.
Vždy srdce sa mi utíši,
keď pri tebe som,
a v tieni tvojich
krídel spievam si.

R:
S tebou je lepší jeden deň,
s tebou je lepší krátky čas,

Hudba a text: Darlene Zschech (preklad Rieka života)

Môj Majster, si štítom,
záchrancom si, pokoj môj,
všetko, čo viem,
všetko, čo mám,
tebe dávam, Pán môj, rád.
Sám si môj Boh, celá zem nech vidí,
sláva a moc, majestát ti patrí,
hory pre trónom sa skláňajú
a ty sám vládneš slávne.

(hudba a text: Dominika Gurbaľová, Mahanaim)

kto povie Pánovi:
Moje útočište,
v tebe dôveru mám.
Nestihne ťa nijaké nešťastie,
svojim anjelom dá príkaz.
Lebo si sa pritúlil,
On ťa vyslobodí
Dôveruj, dôveruj,
dôveruj jemu.
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K tebe, Ježiš, pevná skala, Bože.
K tebe, Ježiš, ktorý chápeš stále.
Idem za tebou.

Čakám ťa, príď, čakám ťa, príď!

NEDEĽA

NEDEĽA

(hudba a text: Mat Radmann, preklad: Rieka Života)

Môj Ježiš, si spásou
a nie je nik ako ty,
chcem v každý čas,
tak ako dnes,
teba chváliť Pán môj rád.
Môj Majster, si štítom,
záchrancom si, pokoj môj,
všetko, čo viem,
všetko, čo mám,
tebe dávam, Pán môj, rád.

(hudba a text: Dominika Gurbaľová)
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HLADNÝ prichádzam

Len jednu vec
si žiadam mať,
zrieť tvoju krásu,
byť s tebou tam
kde tvoja sláva je.

Spievam ti rád,
že si Pán môj a Kráľ,
navždy chcem stáť, teba stále mať rád,
nič nie je viac ako láska, čo dal si nám...

R:
Myslíš, že by ten,
čo vsadil ucho, nepočul?
Že by ten, čo oko stvoril,
nevidel, čo potrebuješ?
Veď On sám povedal,
keď ku mne zavolá,
ho vyslyším
a budem pri ňom v súžení.
Dôveruj, dôveruj, dôveruj.
Veď On sám povedal:
Keď ku mne zavoláš,
ťa vyslyším
a budem s tebou v súžení.

Svätý, svätý, všemohúci

(hudba a text: Brenton Brown, preklad: Rieka života)
Svätý, svätý, všemohúci,
si bol a prídeš zas.

Sväté meno máš a iného niet!
Milosrdný si a chrániš svet.
V tebe pravda je, ty si spravodlivý.
Svätý, svätý Boh si ty.
Svätý, svätý Boh si ty.
Všetka česť a úcta ti naleží!
Všetku moc a múdrosť ty máš!

Hymna SDM 2019
(hudba a text: Abdiel Jiménez,
preklad: Zuzana Eperješiová & Pavol Danko)
Ako pútnici sme spolu opäť zídení
z rôznych kontinentov, z rôznych miest.
Misionármi stať sa sme povolaní
a máme jeho Slovo priniesť.
Chceme podľa vzoru našej matky Márie
povedať áno tvojim plánom.
A keď počuť z neba mocné jasanie,
na zemi ťa chceme volať Pánom.

Chceme zažívať v našich mestách a obciach, školách a firmách,
uliciach i parkoch to, čo zažil svet v časoch prvotnej Cirkvi – keď
ohlasovanie evanjelia menilo nielen duchovnú atmosféru, ale aj
spoločnosť a pomery v nej. Práve tí, čo uverili Kristovi, spôsobovali
zmeny, ktoré ovplyvnili celý svet a presiahli ich dobu. Chceme
zažívať nové Turíce, ktoré nie sú uzavreté len do večeradla, kde
sa „svätí“ modlia, ale vychádzajú na miesta, kde sa žije „svetský
život“.
Chceme, aby to boli kresťania, ktorí sú skutočnou hybnou silou
našej krajiny, pretože vo svojom prostredí vidia nielen problémy,
ale aj riešenia, a neboja sa vyhrnúť si rukávy a niečo s tým spraviť.

V zmenme.to:
- vytvárame príležitosti pre vzájomnú spoluprácu a inšpiráciu tých, ktorí sa angažujú,
či už ako jednotlivci, alebo v organizáciách,
či neformálnych skupinách;
- sprevádzame a vzdelávame tých, ktorým
záleží, aby prinášané riešenia boli kvalitné
odborne i morálne;
- ponúkame konkrétne príležitosti pre
dobrovoľníctvo príležitostné či dlhodobé,
na Slovensku či v zahraničí, aby dobrovoľníctvo nebolo len záležitosťou malej skupiny.

R.: Kráčať chcem podľa tvojich slov.
Hľa, tu stojím, služobnica Pána.
Hľa, slúžim – tvoja som.
Hľa, dcéra tvoja som.
Hľa, dieťa tvoje som.
Aj my ako Mária sme pripravení ísť –
Cirkev putujúca k nebesám.
Napriek protivenstvám nádej víťazí
a radosť našej viery svieti tmám.
Nemajme strach, ó, nie.
Nemajme strach
lásku niesť, kde je nechcená.
Boh volá všetkých nás odvážne kráčať,
s Máriou tú cestu požehná.

Zmenme.to – vzniklo z potreby mobilizovať kresťanov
do premeny našej krajiny, aby silu a potenciál mladých kresťanov
bolo na Slovensku vidieť a počuť ešte viac. „Pomocou evanjelia
môžeš skutočne zmeniť svet,“ hovorí pápež František.
Ak sa už angažuješ, zmenme.to ti môže pomôcť v službe
rásť a nezovšednieť. Ak hľadáš príležitosť angažovať sa,
zmenme.to ti ponúka niekoľko konkrétnych ponúk alebo
podporu realizovať svoj nápad. A ak ešte váhaš, či sa chceš
angažovať, zmenme.to ti môže pomôcť rozhodnúť sa.

Nejde nám však len o aktivizmus či projekty, nehľadáme
“lacnú pracovnú silu“. Chceme, aby sa Slovensko menilo
vďaka zaangažovaným kresťanom, ktorí sú odvážni
ohlasovať praktické odpovede evanjelia na otázky života
a prenášať ich zo slov do praktických činov.

Zmenme.to je súčasťou sna pápeža Františka o generácii,
ktorá by sociálne učenie Cirkvi vyjadrovala svojimi životmi.
Ak je DoCat niečo ako užívateľská príručka, zmenme.to
je nástroj, ktorý má pomôcť tým, čo na vlastnej koži prijali
pozvanie pápeža žiť jeho sen.

Bez teba však zostane zmenme.to bez „ovocia“. Potrebujeme ťa. Preto sa tešíme, že sa nám po P18 ozveš na
portáli zmenme.to a slovenské mestá a obce budú môcť
celý rok aj vďaka tebe zažívať to, čo zažil Prešov počas
Popoludnia angažovanosti.
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NEDEĽA

Ty Boh slávy, hoden sám si,
svätých piesní chvál.

Podľa Tvojich slov

Toto prirodzené centrum regiónu
Šariš je plné histórie, ktorú postupne
objavíte od Hlavnej ulice s obdivuhodnými pamiatkami, s rušnými
priľahlými uličkami, ktoré na vás
dýchnu jedinečnou atmosférou,
vôňou čerstvej kávy či osviežujúcou
chuťou zmrzliny. Prejdite ulice Prešova krížom-krážom, lebo zaujímavé
miesta nájdete v každom jeho kúte.

Vitajte v Prešove
prešovskej kalvárie, ktorá je nielen
dominantou Prešova, ale vie odmeniť
aj nádherným výhľadom na mesto,
ktorého súčasťou sa na štyri dni
stávate aj vy. Pohľad z výšky na naše
mesto si však viete vychutnať aj
z vyhliadkovej Vodárenskej veže či
z veže Konkatedrály sv. Mikuláša.
Prešovské podzemie zasa preskúmajte v unikátnom Múzeu vín alebo si
to nasmerujte do zrekonštruovanej
niekdajšej Bergerovej kaviarne, ktorá
bola pred prvou svetovou vojnou
vyhlásená za najlepšiu kaviareň
v hornom Uhorsku.
Pri návšteve Prešova dokážete zažiť
atmosféru mnohých ďalších miest –
prekročením 49. rovnobežky sa stávate akoby súčasťou francúzskeho
Paríža či Českých Budějovíc, návštevou Katedrály sv. Jána Krstiteľa sa
pri vernej kópii Turínskeho plátna
ocitnete v Taliansku. Letné kúpalis-

ko Plaza Beach Resort s exotickými
palmami a majákom zasa vo vás
vyvolá tú pravú prímorskú náladu.
Nezabudnite sa zastaviť ani pri
unikátnych technických pamiatkach
v Solivare či v nedávno obnovených
veľkolepých priestoroch Skladu soli.
Ak vám budú sily stačiť, preskúmajte
aj okolie Prešova – spravte si túru
na Šimonku, najvyšší bod Slanských
vrchov, preskúmajte tam však aj slo-

venské opálové bane. Alebo zájdite
na okolité hrady – Šarišský, Zbojnícky či Kapušiansky, z ktorých sa vám
otvoria malebné výhľady na celý náš
nádherný kraj.
Mladí priatelia,
vaša návšteva Prešova počas
Národného stretnutia mládeže P18
je ďalším dielikom do obrovskej
mozaiky udalostí, ktoré zostávajú
zapísané v prešovskej histórii. Nech

je to však aj ďalší diel symbiózy
tradícií, tolerantnosti, vzdelanosti,
ale aj iniciatívy všetkých, ktorých
naše mesto oslovilo a oslovuje. Nech
je váš pobyt v Prešove pre každého
z vás tiež inšpiráciou pre jeho ďalšiu
návštevu, možno aj v spoločnosti
vašich ďalších priateľov a známych.
Užívajte si a cíťte sa u nás ako doma.
Andrea Turčanová,
primátorka mesta Prešov
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PREŠOV

Doprajte si aj oddych v Južnom
parku s unikátnou Neptúnovou
fontánou, ktorá Prešov osviežuje už
takmer 200 rokov a urobte si selfie
so sochou cisárovnej Sissy, ktorá
Prešov navštívila v roku 1895. Alebo
si vychutnajte pokoj medzi sochami
či pod rozkošateným starým ginkom
v Záhrade umenia.
Nechajte sa vtiahnuť do útrob
Krajského múzea v Rákociho paláci,
do Šarišskej galérie či do Galérie
v Caraffovej väznici a spoznávajte prešovskú históriu i výtvarné
umenie. Obdivujte najväčší slovenský
relikviár vo františkánskom kostole,
ale vychutnajte si aj čarovnú atmosféru mnohých ďalších sakrálnych
stavieb. Zájdite aj do priestorov prvého židovského múzea na Slovensku
v ortodoxnej synagóge s jedinečnou
zbierkou judaik i do evanjelického
Kolégia, kde študoval Pavol Orságh
Hviezdoslav, Michal Miloslav Hodža,
Jonáš Záborský a mnohí ďalší známi
a úspešní absolventi.
Určite nevynechajte návštevu

Milí mladí priatelia, vitajte v Prešove, v meste, ktoré patrí
k najstarším kráľovským mestám na Slovensku a ktoré
je centrom historického regiónu Šariš. Pre nás,
Prešovčanov, je najkrajším miestom na zemi a veríme,
že po jeho návšteve v ňom zostane aj kus vášho srdca.

Slovenský organizačný tím
ponúka 2 varianty registrácie:
Dni v diecézach + SDM
(16. – 27. januára 2019) – 295 Eur;
SDM (21. – 27. januára 2019) –
230 Eur.
Balík pútnika zahŕňa ubytovanie, stravu, dopravu a poistenie počas zvoleného obdobia,
príspevok do fondu solidarity
a slovenský balík
pútnika.

Svetové dni mládeže (SDM) sú najväčším celosvetovým stretnutím mladých
veriacich so Svätým Otcom. SDM vznikli v roku 1984 na Kvetnú nedeľu, kedy
pápež Ján Pavol II. zvolal rímsku mládež, aby s ním slávila Svätý rok vykúpenia. V roku 1985 napísal pápež mladým po celom svete list a začalo veľké
dobrodružstvo Svetových dní mládeže. Tie sa prvýkrát konali v roku 1986
v Ríme. Po Ríme sa SDM konali v Buenos Aires, Santiagu de Compostela,
Čenstochovej, Denveri, Manile, Paríži, opäť v Ríme, Toronte, Kolíne nad Rýnom, Sydney, Madride, Rio de Janeiro a Krakove, kde prišlo najviac Slovákov
v histórii Svetových dní mládeže.

Najbližšie SDM sa budú konať
od 21. do 27. januára 2019 v Paname.
Na SDM sa dá prihlásiť do 30. septembra
2018 výhradne vyplnením registračného
formulára, ktorý je k dispozícii na stránke
www.svetovednimladeze.sk (v časti Prihlasovanie). Podmienkou registrácie je vek
od 18 do 35 rokov a už zakúpená letenka.
Registrácia je platná až po uhradení poplatku. Témou stretnutia sú slová Evanjelia
podľa Lukáša: „Hľa služobnica Pána, nech
sa mi stane podľa tvojho slova“ (1, 38).

1
2
3
4
5
6
7

... lebo práve teba tam
pozýva Svätý Otec
František.
... lebo počas tohto
stretnutia môžeš veľa
duchovne i ľudsky načerpať.
... lebo môžeš objaviť
krásy Karibiku, ktorý
stvoril Boh aj pre teba!
... lebo môžeš spoznať
nových mladých ľudí
z celého sveta.
... lebo môžeš vidieť
jednotu Cirkvi v jej
rôznosti.
... lebo zažiješ dobrodružstvá, o ktorých si
možno len sníval.
... lebo môžeš rozpoznať
svoje povolanie alebo
nájdeš svojho budúceho
manžela/manželku.
... lebo vďaka tejto skúsenosti sa môžeš stať
svedkom viery pre iných.
... lebo život s Bohom
si zaslúži urobiť krok
do neznáma – buď odvážny!
... lebo tam ide
kamoška Katka,
spolužiak Fero aj Paľo
z vedľajšej dediny.

8
9
10

10 spôsobov,
ako získať financie na SDM
1) Úspory – oplatí sa minúť všetky svoje úspory
na niečo tak bláznivé, ako stráviť 3 týždne
s Bohom v Karibiku.
2) Darček – popros svoju rodinu, aby ti zaplatili
SDM (alebo jeho časť) ako darček na najbližšie
meniny, narodeniny, Vianoce...
3) Popros o podporu svojich priateľov zo spoločenstva, zo stretka, na ktoré chodíš....
4) Porozprávaj sa o možnosti podpory so svojím
kňazom (predaj koláčov pred kostolom, koncert, výroba darčekov...).
5) Nájdi si brigádu... (teraz hľadajú mladých ľudí
na Shellke, v McDonald a stále aj v Tescu...).
6) Skús požiadať o podporu svoju školu
(riaditeľ), obec (starosta), mesto (primátor),
nejakého konkrétneho podnikateľa zo svojho
okolia (ako protihodnotu počas SDM môžeš
nosiť napr. tričko propagujúce školu, podnik,
mesto...).
7) Ak si už pracujúci, ušetri trošku dovolenky
a neboj sa, pozývajú všetkých až do 35 rokov!
(A ak si len teraz začal pracovať – odlož celú
prvú výplatu).
8) Skús si získať informácie o možnostiach
podpory mladých ľudí prostredníctvom rôznych
grantov.
9) Ak máš v okolí niekoho, kto by ti vedel požičať časť peňazí – postupne mu budeš splácať
(mnohí, čo zažili SDM, s tým majú skúsenosť).
10) A nezabúdaj sa za to MODLIŤ – lebo náš
Boh je Bohom zázrakov!
Neboj sa, ešte máš dostatok času, aby si získal
financie. Sme presvedčení o tom, že keď sa
budeš snažiť, tak Boh doplní to, čo ti bude
chýbať!
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SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE V P19ANAME

Na stránke
www.svetovednimladeze.sk
sú všetky podrobné informácie
týkajúce sa kúpy leteniek, potrebných očkovaní, registrácie
i programu. Na všetky vaše
otázky vám radi odpovieme
na info@svetovednimladeze.sk
alebo registracia@
svetovednimladeze.sk.
Stránka www.svetovednimladeze.sk tiež ponúka svedectvá
mladých ľudí, ktorí sa už
SDM zúčastnili, a tiež novinky
priamo z Panamy.

10 dôvodov,
prečo ísť na
SDM do Panamy

Ústie
nad
Priehradou
Važec
Juskova
Voľa

Špania
Dolina

Vysoká
nad Uhom
Bojničky
BratislavaRača

Vidíme sa
v centre!

DCM MAJÁK
DCM Maják funguje už 19 rokov
v dedinke Špania Dolina ako miesto

DCM Archa

Gréckokatolícke
mládežnícke centrum
Bárka

Miesto prijatia, modlitby, komunity,
formácie. Miesto, kam môžeš prísť,
vykročiť z každodennosti a upokojiť
si srdce, aby si v pokojnej hladine

Naše centrum ponúka ubytovacie
a stravovacie služby v budove
a chatkách s celkovou kapacitou
180 lôžok. Celoročne organizuje

Bojničky

Juskova Voľa 118, 094 12 Vechec

desiatky evanjelizačných kurzov, víkendoviek pre jednotlivé dekanáty,
trojdňový gospelový festival Bárkafest, osem týždňových turnusov
letného tábora a Archieparchiálnu
školu animátora a dobrovoľníka.
Správcovia: o. PaedDr. Erich Eštvan,
o. Mgr. Patrik Maľarčík
www.gmcbarka.sk

ACM Vinica

Bratislava-Rača
Na okraji Bratislavy, v krásnom
prostredí, na skok od Karpát:
nové centrum prijatia, formácie,
modlitby pre mladých je vďaka
tímakom otvorené nonstop. Aj keď
sa na priestoroch ešte stále pracuje, už teraz ponúkame prijatie pre
jednotlivcov a vďaka fungujúcemu
misijnému tímu aj rôzne programy
podľa potreby jednotlivých skupín.
Viac na mladezba.sk/acm.

Oravské centrum
mládeže
Ústie nad Priehradou

Najdôležitejším poslaním OCM je
umožniť mladým ľuďom stretnúť sa

so živým Kristom a zažiť spoločenstvo bratov a sestier. Prichádzajú
k nám rôzne skupiny a spoločenstvá, ale konajú sa tu aj viaceré
kurzy, napr. snúbenecké. Asi
najväčšiu časť víkendov venujeme
duchovným obnovám pre birmovancov. Okrem toho sa tiež snažíme
vychádzať smerom von do farností
a škôl.
Každodenná svätá omša, spoločné
modlitby, adorácia či zdieľanie nám
pomáhajú obstáť aj v náročných
situáciách. A tie denne zažívame
od služby v kuchyni cez upratovanie, prácu na stavbe, pri kúrení až
po službu animátora, či vedúceho
projektu. Prihovárajú sa za nás aj
naši noví blahoslavení, bl. Zdenka
a Titus Zeman, ktorých relikvie
tu uchovávame, a tak sa títo naši
svätci zároveň stávajú novou inšpiráciou pre mladých.

Diecézne centrum
Premeny
Važec

Diecézne centrum Premeny vo
Važci existuje v Spišskej diecéze už
štrnásť rokov. Každý rok ho navštívi
viac než 2000 mladých ľudí a detí.
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Špania Dolina

prijatia, radosti, pokoja a načerpania. Príď zažiť spoločenstvo mladých
ľudí, ktorí chcú kráčať za Kristom!
Okrem zábavy a veľa radostných
chvíľ sa naučíš aj mnohé praktické
zručnosti, získaš nové priateľstvá
a v neposlednom rade sa priblížiš
k nebeskému Otcovi a Matke. Viac
info nájdeš na www.dcmmajak.sk
alebo na Facebooku DCM Maják.
Tešíme sa na teba! :)
Tímaci a o. Juraj

uvidel aký skutočne si. Akého ťa
vidí Boh.
Alebo len tak zober partiu kamošov
a urobte si u nás víkendovú duchovnú obnovu. Máme kaplnku a aj
spoločenská miestnosť s projektorom sa nájde.
Niekedy tiež zorganizujeme
špeciálny výlet s našimi priateľmi.
Aby ti tieto eventy neunikli, sleduj
web mladeztt.sk alebo nástenku
Diecézne centrum mládeže Archa
na známej sociálnej sieti.
Vítaný je každý. ... aj ty, čo máš
pocit, že do kategórie ,,každý"
nespadáš!
Od Hlohovca či Serede je to
do malebnej dedinky Bojničky už
len kúsok. Tak zbaľ batoh, príď
a zazvoň! Lebo kto zvoní, tomu
otvoria...
Tímaci a o. Juraj
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Domček
Anky Kolesárovej
Vysoká nad Uhom

Pastoračné centrum Anny Kolesárovej je pútnické centrum mladých,
ktoré organizuje Púte radosti
(15+), Púte zrelosti (23+) Púte rodín
(s atrakciami pre deti), Silvestre,
duchovné obnovy pre rôzne spoločenstvá a cirkevné školy, jednodňové duchovné obnovy, farské púte
a iné. Je to duchovný prameň, ktorý
vytryskol z obety mladého dievčaťa
Anky Kolesárovej, ktorá obetovala
svoj život pri obrane čistoty.
V Domčeku slúžia dvaja kňazi a tím
dobrovoľníkov, ktorí zabezpečujú
prijatie pre pútnikov.
Viac o akciách na domcek.org alebo
FB/domankykolesarovej/.

Pozvánky na akcie
Nitrianska animátorská
škola

„Nitrianska animátorská škola“ (skr.
NAŠ). Ide o projekt zameraný na formáciu mladých ľudí od 17 rokov, ktorí
majú túžbu hlbšie poznať pravdy viery, prehĺbiť svoj duchovný a modlitbový život a ktorí zároveň cítia nadšenie
komunikovať tieto hodnoty svojim
rovesníkom. Animátorská škola na jeseň otvára ďalší ročník formácie.
Diecézne pastoračné centrum;
Pribinovo nám. 7, 949 01 Nitra

Túžiš aj ty pracovať s deťmi?
V eRku nájdeš:
• možnosť viesť detské spoločenstvo,
• akčné kampane ako Vypni telku,
zapni seba! či Detský čin pomoci,
• detský časopis Rebrík.
www.erko.sk

S Dobrou novinou
Cliptime

#BEZ STRACHU – Šaštín, 14. – 15.
septembra 2018. Počas národnej púte
k Sedembolestnej bude sprievodný program pre mladých v duchu
cliptime myšlienky. Chceme putovať
po stopách Titusa Zemana a po hlavnej svätej omši budú pripravené
prednášky, diskusie, workshopy
a zábava pre mladých. Viac na
cliptime.sk.

• roznášaj radostnú zvesť o narodení Pána,
• uč sa solidarite s núdznymi
v subsaharskej Afrike,
• staň sa dobrovoľníkom na tri
mesiace.
www.dobranovina.sk

Laura, združenie mladých,

je mládežnícka organizácia, ktorá
spolupracuje so sestrami saleziánkami. Mladým ponúka integrálne

sprevádzanie v ich živote, stretká,
voľnočasovú činnosť, ale aj
možnosť slúžiť ako animátori
na táboroch a rôznych podujatiach.
Ponúkame aj kurzy pre misijných
dobrovoľníkov (VIDES), ktorí potom
v lete pôsobia na Slovensku i v zahraničí, Mediálnu školu, sestry
saleziánky kurzy o Biblii Emauzy
a tiež kurzy na hľadanie cesty
svojho povolania (obnovy GPS).
Nájdete nás v týchto mestách:
Banská Bystrica, Bratislava,
Dubnica nad Váhom, Dolný Kubín,
Humenné, Košice, Michalovce,
Námestovo, Rožňava, Šamorín,
Trnava, Žarnovica. Bližšie info:
laura-mladez.sk.

nie v Cirkvi. Združuje spoločenstvá
a mládež na jej území. Organizujeme Diecéznu animátorskú školu
tzv. DAŠku (ktorej prvým ročníkom
je kurz zameraný na osobný
duchovný rozvoj s názvom Príď
kráľovstvo tvoje), formačné víkendy
pre lídrov spoločenstiev s názvom
Líderšíp, diecézne stretnutie
mládeže Kvetný víkend, stretnutie
spoločenstiev mládeže na slávnosť
zoslania Ducha Svätého – Turíčny
víkend, pravidelné misijné výjazdy
Ako v nebi, tak i na zemi, evanjelizačné víkendovky pre birmovancov
a mnohé ďalšie aktivity.
Ak si z našej diecézy a túžiš sa dozvedieť viac (či už o spoločenstvách,
alebo akciách v tvojom okolí),
všetky potrebné informácie nájdeš
na našej web stránke
www.mladez.dcza.sk a na FB stránke Mládež Žilinskej diecézy.

Komisia pre mládež
Žilinskej diecézy

sa snaží vytvárať zdravé duchovné
prostredie s obnovenými a sformovanými mladými ľuďmi a túži
budovať priestor pre ich angažova-
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Prebiehajú tu mnohé duchovné
obnovy, neformálne vzdelávacie
programy a najmä dva ročníky
Diecéznej animátorskej školy pre
mladých. Premeny sú miestom, kde
sa dá život stretnúť priam hmatateľným spôsobom a kde mladí
prichádzajú hľadať Boha.
Víziou Centra Premeny je, aby každý
mladý človek mohol prísť bližšie
k Bohu, stretnúť sa ním a zažiť
premenu srdca podľa slov proroka
Ezechiela, kde sa hovorí novom
srdci (Ez 11, 19-20).
V Diecéznom centre Premeny
v súčasnosti prebiehajú aj tieto
podujatia:
1. Diecézna animátorská škola
(DAŠ) – formácia pomocníkov a animátorov pre prácu s mládežou vo
farnostiach.
3. Duchovné obnovy cirkevných
škôl: jednodňový, dvojdňový alebo
trojdňový duchovný program pre
stredoškolákov i žiakov ZŠ.
4. Spišnet – stretnutie vedúcich
a zástupcov mládežníckych spoločenstiev Spišskej diecézy.
5. Duchovné obnovy spoločenstiev.

6. Víkendový kurz základov kresťanského života.
7. Letné tábory pre deti a mládež.
8. Príležitostné podujatia.
Ak máte túžbu zažiť premenu srdca
alebo si oddýchnuť od každodennej
rutiny a pobudnúť v našom tíme
nejaký čas, radi vás u nás privítame.
Ozvite sa však aspoň týždeň skôr.
Ľuboš Laškoty, Ľubomír Lorenčík,
Daniel Lysý

GODZONE CAMP 6. – 11. 8. 2018

Kopec zábavy, priateľstiev a jedinečný
čas s Bohom! Prihlasovanie do konca
júna na http://godzone.sk/jumanji/

vensku zmysluplné využitie voľného
času. Prostredie, v ktorom budeš
môcť integrálne rásť a prehĺbiť si
svoj osobný vzťah s Bohom. Prostredie, kde si vytvoríš hlboké a úprimné
priateľstvá. Prostredie, kde nájdeš
super spoločenstvo, ktoré chce
kráčať spoločne ku Kristovi v duchu
don Bosca. Prostredie, kde ťa čaká
šport, hudba, školenia, duchovné
obnovy a kus neba na zemi. Kontakt:
http://www.saleziani.sk/.

ŽENSKÁ KONFERENCIA

7. – 8. 9. 2018. Viac info už čoskoro na
http://godzone.sk/.

MUŽSKÁ KONFERENCIA

21. – 22. 9. 2018. Viac info už čoskoro
na http://godzone.sk/.

GODZONE TOUR 2018 –
CHCEME VIAC?

Saleziáni don Bosca
v spolupráci s Domkou

ti ponúkajú v 30 strediskách na Slo-

• FREKVENCIA
(pešia púť Prešov – Levoča)
27. – 29. augusta 2018
Putovať budeme z Prešova cez
Uzovský Šalgov, Bachureň, Nižný
Slavkov a Uložu na Mariánsku horu.
Touto púťou chceme s Matkou Božou
poďakovať za uplynulý školský rok
a vyprosiť milosti pre ten nasledujúci.
Počas celej púte bude k dispozícii
sprievodné vozidlo, ktoré povezie
všetku ťažkú batožinu. Putovať tak
môžeme iba s tým najpotrebnejším.
Čas púte vypĺňame rôznymi aktivitami, hrami, rozhovormi, modlitbou.

• FUTSALOVÝ TURNAJ
október/november 2018
Turnaj družstiev arcidiecézy vo futsale je rozdelený do troch vekových
kategórií: 1. 18 – 30 rokov, 2. 14 – 17
rokov, 3. do 13 rokov.
Je určený všetkým tým, ktorí sú
aktívne zapojení do života farnosti
a chcú si zmerať sily v duchu
fair-play.
• TÝŽDEŇ CIRKVI PRE MLÁDEŽ
november 2018
V tomto týždni ACM ponúka viacero
aktivít, ktoré ponúkajú zábavu,
oddych, modlitbu a pod. Tento rok
bude zahŕňať i 3xM – Modlitby Mladých za Mladých.
Bližšie informácie o aktivitách
a prihlasovanie nájdete na
www.premladez.sk alebo
https://www.facebook.com/AcMko/.

POĎAKOVANIE
Rada pre mládež a univerzity KBS s dobrovoľníkmi ďakuje všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
pomohli pri príprave a realizácii Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove.
Poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí sa modlili za toto stretnutie. Bez tejto podpory by to všetko
nemalo zmysel. Ďakujeme, že ste mysleli na to najdôležitejšie. Ďakujeme otcom biskupom za dôveru,
rozhodnutie pokračovať v tradícii a za to, že stoja pri nás a za nami.
Úprimnú vďaku posielame pánovi dekanovi Jozefovi Dronzekovi, otcovi Marekovi Rojákovi a všetkým kňazom, ktorí
nám ochotne a s láskou vyšli v ústrety pri príprave. Osobitná vďaka patrí primátorke mesta Prešov, Andrey Turčanovej,
za ústretovosť a otvorenosť tomtuto podujatiu. Taktiež vďaka patrí aj pracovníkom Mestského úradu v Prešove.
Za rovnakú ústretovosť sme vďační aj Prešovskému samosprávnemu kraju na čele s jeho predsedom Milanom Majerským.
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí nám nezištne a dobrovoľne (aj na úkor vlastného osobného či pracovného času)
pomáhali počas celej prípravy a tým, ktorí dali „zelenú“ pokračovaniu tradície Národných stretnutí mládeže, tým, ktorí
ako dobrovoľníci dali k dispozícii svoj čas, sily a um či umelecké a tvorivé nadanie. V neposlednom rade ďakujeme
sponzorom za ich podporu, za ich materiálnu a akúkoľvek ďalšiu pomoc. Ďakujeme všetkým mediálnym a iným partnerom.
A vďaka – všetkým vám, ktorí ste prišli na P18, a urobili ste toto podujatie tým, čím bolo.
ORGANIZÁTORI

GENERÁLNI PARTNERI

PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI
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12. – 17. 11. 2018. Evanjelizačné turné
v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež.

AKCIE 2018 ACM PREŠOV

• ADAŠ
(Arcidiecézna animátorská škola)
september 2018 – február 2020
ADAŠ je animátorský kurz určený
animátorom a dobrovoľníkom, ktorí
sa chcú rozvíjať svoje animátorské schopnosti a dozvedieť viac
o rôznych témach z duchovnej,
duševnej oblasti, teórie spoločenstva, načerpať nové nápady na hry,
aktivity, nápady na prácu s deťmi,
birmovancami, inými mladými. Počas kurzu sa vytvárajú nové vzťahy,
priateľstvá.
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