Biblické stretko
KEDY: každý utorok po sv. omši
KDE: v Pastoračnom centre - Fatima
NÁŠ CIEĽ: túžime mať otvorené srdce a ucho pre živé
Slovo Pána, ktoré nám hovorí do života, učiť sa vo
vzájomnosti zdieľať, počúvať sa a povzbudzovať sa
navzájom.
POZVANIE: Vítame každého z Vás, kto túži počúvať,
spoznávať Božie slovo v spoločenstve H

eRko
KEDY: každý druhý piatok, jednorazové akcie
KDE: Pastoračné centrum Fatima
INÉ AKTIVITY: tábory, stretká, prespávačky, párty
všetkých svätých.
NÁŠ CIEĽ: neformálne vzdelávať a vychovávať deti
a mládež na zrelé kresťanské osobnosti.
POZVANIE: Pozývame Ťa spoločne zažiť veľa zábavy,
objaviť nové hry a spoznať aj niečo viac.
KONTAKT: Peťo Výboh, 0907 461 574

Spoločenstvo SP
KEDY: Každú nedeľu o 16:00
KDE: V kine Hron na Sliači
INÉ AKTIVITY: kapela ESPÉ, celoslovenská evanjelizačná služba Godzone, organizácia Godzone
tour s 22 tisíc účastníkmi, celoslovenské konferencie, misijne výjazdy vo farnostiach na Slovensku
i v Čechách, Godzone magazín na TV Lux a mnoho
ďalšieho..
NÁŠ CIEĽ: Spoločne budujeme miesto prebudenia
pre generáciu, ktorej ide o Božie kráľovstvo.
POZVANIE: Pozývame ťa na otvorené stretká, ktoré
sa uskutočňujú každú nedeľu o 16:00 v kine Hron
na Sliači, alebo na otvorené modlitebné stretnutie
Zlomení, ktoré sa koná vždy druhú nedeľu v mesiaci
o 17:00 v kine Hron. Sme neustále otvorení novým
ľuďom, takže sa nemusíš hanbiť prísť H
KONTAKT: spolocenstvosp.sk
Facebook Spoločenstvo SP
Instagram @spolocenstvosp
Soňa Valachová, 0948321588

expo spoločenstiev
BFarnosti SliačC
Miništranti

Charita Sliač

KEDY A KDE: Príležitosť pre miništrantskú službu je
na každej sv. omši.
INÉ AKTIVITY: futbal, túry, kino.
NÁŠ CIEĽ: svojou službou chceme napomáhať
k dôstojnému prežívaniu sv. omše a zároveň sa
formujeme vo vzťahu k Bohu a blížnym.
POZVANIE: Vítame každého brata bez ohľadu na
vek H, ktorému horí srdce pre miništrantskú službu.
KONTAKT: p. farár Dominik Markoš

Spoločenstvo rodičov SK
KEDY: každá druhá sobota (nepárny týždeň) po svätej
omši o 19. hodine
KDE: pastoračné centrum Fatima v Sliači
INÉ AKTIVITY: raz za rok duchovná obnova, spolupráca so spoločenstvom SP
NÁŠ CIEĽ: chváliť a ďakovať Pánovi za všetko požehnanie, ktoré na nás vylieva, modliť sa za mladých
ľudí a rodiny zo spoločenstva SP, vytvárať priestor
pre zdieľanie sa, svedectvá, vzájomne si slúžiť modlitbou a praktickou pomocou
POZVANIE: Pozývame Ťa medzi nás zažívať Božiu
blízkosť cez bratov a sestry v duchovnej rodine H
KONTAKT: Jaroslav Krčma, 0905 920 036,
krcmajaroslav@gmail.com

KEDY: pondelok 9:00–12:00, štvrtok 14:00–17:00
KDE: Krátka ulica č. 1, Sliač
NÁŠ CIEĽ: pomoc chudobným a najbiednejším, sociálne slabým rodinám, a to nielen vo forme finančnej
a materiálnej, ale poskytujeme informatívne a poradenské služby pre sociálne slabých občanov
POZVANIE: Vítame každú pomocnú ruku, každého brata a sestru, ktorému horí srdce pre pomoc
slabším.
„Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané
s veľkou láskou“ — Sv. Matka Tereza
KONTAKT: 0905 716 659 alebo 0907 807 519

Modlitba „9 mesiacov za život“
KEDY: Každý týždeň, v septembri sú to utorky, o 8.00
hod.
KDE: Pri budove Gynporu, pred lekárňou.
NÁŠ CIEĽ: Modlíme sa za hodnotu života, za požehnanie nášho mesta.
POZVANIE: Pozývame vás sestry a bratia do spoločenstva 9mzž , podporte aj vy svojimi modlitbami
hodnotu a radosť zo života, nádej, lásku.
KONTAKT: Oľga Nagyová , 0948 501 322

„V jednom tele máme mnoho údov,
ale všetky údy nerobia tú istú činnosť.“
— Rim 12,4 —

Detská služba
KEDY: každá druhá nedeľa v rámci svätej omše počas
liturgie slova
KDE: pastoračné centrum Fatima
INÉ AKTIVITY: animátorská služba na farskom dni,
tvorivé aktivity na farskom tábore
NÁŠ CIEĽ: usilujeme sa ohlasovať evanjelium
najmenším, počúvaním Božieho slova, spoločným
uvažovaním a pomocou krátkych tvorivých aktivít sa
snažíme viac preniknúť do jeho podstaty, spoločne
sa učíme počúvať a chápať, ako sa nám Boh prihovára, učíme sa počúvať navzájom, povzbudzujeme
deti k vlastnej modlitbe
POZVANIE: vo Fatime na teba čaká tridsať malých
dychtivých apoštolov so zvedavými otázkami aj
prekvapivými závermi, pri ktorých stratíš reč. Ostáva
len spoločné žasnutie nad Božím slovom. Niet sa
čoho báť, smelo sa pridaj k nám!
KONTAKT: Jana Gamcová. 0902650549
janagamcova@gmail.com

Hudobná služba – mladí
KEDY: spravidla každú stredu a piatok a každú druhú nedeľu na svätej omši, nácviky bývajú hodinu
pred svätou omšou (t. j. 17:00 v stredu a piatok, 9:15
v nedeľu), raz za mesiac v stredu po svätej omši sa
modlíme chvály s hudobným doprovodom
KDE: nácviky sú v pastoračnom centre Fatima pri
kostole sv. Mikuláša
INÉ AKTIVITY: jasličková pobožnosť na Vianoce
NÁŠ CIEĽ: hudobne doprevádzať liturgiu počas mládežníckych a detských svätých omší a umocniť
tak našu spoločnú modlitbu, chváliť Boha hudbou
a spevom a možno raz aj tancom, pestovať vnímavosť k Božiemu slovu vhodným výberom piesní,
rásť v odvahe verejne slúžiť a evanjelizovať, učiť sa
slobode v tvorbe hudby aj v modlitbe
POZVANIE: Veríš, že Boh aj z tvojho zdanlivo maličkého daru, dokáže urobiť veľké veci? My áno. Zažili sme
to veľakrát. Stačí len tvoja chuť spievať alebo hrať na
hudobný nástroj. On dáva oveľa viac. Nielen radosť
z hudby. Ale aj nových priateľov, dosiaľ neobjavenú
odvahu a slobodu, chuť modliť sa, aj uzdravenie zo
strachu a trémy H
KONTAKT: Pavol Borodovčák, 0904 104 540
pavol.borodovcak@gmail.com

