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Informácie o spoločenstvách
v Bratislavskej arcidiecéze
2019

CIEĽ
Cieľom tejto brožúrky je pomôcť každému mladému
človeku, ktorý hľadá spoločenstvo v Bratislavskej arcidiecéze, objaviť miesto, kde môže nájsť zázemie a svoj duchovný domov. Nájdete tu popis a základné informácie o spoločenstvách v rôznych
farnostiach, no i v spoločenstvách, ktoré farnosti presahujú. Napriek obrovskej snahe je isté, že ani zďaleka nie sú zahrnuté všetky
spoločenstvá v diecéze, no je aspoň zbierkou mnohých, ktoré sú
otvorené pre prijatie nových členov a budovanie vzájomnej spolupráce, v rámci Bratislavskej arcidiecézy.

VÍZIA PROJEKTU LIFENET
Našou víziou je prostredníctvom projektu LIFENET docieliť, aby každý, kto túži po vzťahu s Bohom mal možnosť patriť
do spoločenstva kresťanov vo svojom meste alebo obci. Zároveň
chceme predchádzať tomu, aby mladí ľudia strácali záujem o budovanie živého vzťahu s Bohom len preto, že na mieste kde momentálne žijú, nemajú zázemie v kresťanskom spoločenstve.
V rámci projektu LIFENET pomáhame vzniku nových
spoločenstiev, skupiniek mládeže, a taktiež vytvárame regionálnu
sieť spoločenstiev založenú na vzájomných vzťahoch a spolupráci
pri rozvoji našej arcidiecézy.
Viac info o projekte nájdeš na www.lifenet.sk

MILÍ PRIATELIA,

MILÍ MLADÍ BRATIA A SESTRY,

keď pozorujeme svet okolo seba, uvedomujeme si, že
vzťahy s inými nám prinášajú nenahraditeľné obohatenie, či už sú
to priateľstvá s našimi rovesníkmi, ale aj stretnutia s osobami mladšími či staršími. S niektorými sa práve preto radi a ochotne stretávame opakovane, znova a znova.
Na nasledujúcich stránkach nájdete informácie o tom,
aké sú možnosti v blízkosti Vášho domova na stretnutia, ktoré Vás
isto obohatia,. Som vďačný, že na území Bratislavskej arcidiecézy
jestvuje viacero výborných miest na stretnutia, ktoré našim mladým
bratom a sestrám prinášajú nielen opravdivé vzájomné priateľstvá,
ale umožňujú spoznávať a prehlbovať aj ten základný vzťah s Bohom našim najláskavejším Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom
v láske Ducha Svätého.
V duchu si predstavujem každého z Vás, ako si zoberiete
do rúk túto knižočku, ako budete v nej listovať a ako si poviete, že
skúsite vykročiť smerom k niektorému zo spoločenstiev. Nie je to
lacné preháňanie, keď napíšem, že v každom z tých spoločenstiev
si želajú, aby prišiel niekto nový, ktorý prinesie svoje schopnosti,
svoje nadšenie, svoju vnímavosť, aby sa podelil s tým, čo je vložené
do jeho vnútra ako vzácny Boží dar. V každom z tých spoločenstiev
čakajú, že príde práve niekto z Vás.
Myslím na Vás s vďačnosťou voči dobrému Bohu za život každého
z Vás a v modlitbe prosím, aby Vás náš Pán ochraňoval a posilňoval.

V Bratislave, 14. augusta 2019
Stanislav Zvolenský
bratislavský arcibiskup metropolita

SPOLOČENSTVÁ
VO

VYBRANÝCH
...ak chodíme
vo svetle
ako je on vo svetle,
máme spoločenstvo
medzi sebou...
/ 1Jn 1,7 /

FARNOSTIACH
ZORADENÉ PODĽA DEKANÁTOV

BRATISLAVA - JUH

BRATISLAVA - JUH

FARNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ
PANNY MÁRIE

FARNOSŤ POVÝŠENIA SV. KRÍŽA
/DALIBORKO/
www.daliborko.sk

faraluky@gmail.com
www.faraluky.sk
vo farnosti funguje:
•
miništrantské stretko
•
modlitbové stretko
•
birmovanecké stretko
•
detské stretko
•
spevácky zbor

•
•
•
•
•

FARNOSŤ RUSOVCE
www.farnostrusovce.sk
konajú sa tu:
•
mládežky, mládežnícke adorácie
•
letné detské a mládežnícké tábory

letné detské
a mládežnícke tábory
športové aktivity, výlety
mládežnícky ples
detský karneval, disco
mládežnícke púte

prebieha tu:
•
miništrantské stretko
•
modlitbové stretko
•
biblické stretko
•
skautské stretko
•
stretká provprijímajúcich
detí,
•
evanjelizačné stretko
•
birmovanecké stretká
•
detské stretko
•
spevácky zbor

•
•
•
•
•
•
•
•

mládežky, mládežnícke
adorácie,
letné detské
a mládežnícke tábory
cezročné víkendovky,
športové aktivity
mládežnícky ples,
detský karneval, disco
premietanie filmov
výlety, mládežnícke púte

BRATISLAVA - STRED

BRATISLAVA - STRED

FARNOSŤ BLUMENTÁL

FARNOSŤ PRIEVOZ
www.fara-ruzinov.sk
vo farnosti funguje:
•
miništrantské, športové,
detské, birmovanecké
stretká,
•
spevácky zbor
•
združenie mariánskej
mládeže
•
vysokoškolské stretko

•
•
•
•
•
•

mládežky
letné a mládežnícke
tábory,
mládežnícky ples
detský karneval, disco
výlety, športové aktivity
víkendovky

FARNOSŤ
MÁRIE POMOCNICE KRESŤANOV

prebieha tu:
•
modlitbové stretko
•
spevácky zbor,
•
letné detské
a mládežnícke tábory
•
detský karneval
•
výlety

FARNOSŤ KRÁĽOVNEJ RODINY
/TEPLICKÁ/

fara.mileticova@gmail.com
www.mileticka.sk
fungujú tu:
•
miništrantské, modlitbové,
športové, birmovanecké
stretká,
•
stretká prvoprijímajúcich
detí,
•
detské stretko
•
spevácky zbor
•
evanjelizačné stretko
•
mládežky, mládežnícke
adorky

•
•
•
•
•
•

letné detské
a mládežnícke tábory
cezročné víkendovky
športové aktivity
mládežnícky ples, detský
karneval, disco,
premietanie filmov
výlety

vo farnosti existujú:
•
miništrantské, modlitbové,
športové, birmovanecké
stretká,
•
stretká prvoprijímajúcich
detí,
•
detské stretko,
•
spevácky zbor,
•
vysokoškolské stretko,
•
mládežky, mládežnícke
adorky,

•
•
•
•
•
•

letné detské a mládežnícke tábory,
cezročné víkendovky,
športové aktivity,
mládežnícky ples, detský
karneval, disco,
premietanie filmov,
organizovanie minikoncertov, výlety, mládežnícke púte

BRATISLAVA - STRED

BRATISLAVA - SEVER

FARNOSŤ
DEVÍNSKA NOVÁ VES

FARNOSŤ VAJNORY
ba-vajnory@ba.ecclesia.sk
www.dokostola.sk/farnost/vajnory
fungujú tu:
•
miništrantské, modlitbové,
skautské, birmovanecké
stretká
•
detské stretko
•
spevácky zbor

•
•
•

letné detské
a mládežnícke tábory
cezročné víkendovky,
výlety
mládežnícke púte

vo farnosti prebiehajú:
•
birmovanecké stretká
•
detské stretká
•
spevácky zbor
•
príprava animátorov
na tábor

•
•
•
•

MAĎARSKÁ KOMUNITA
– FRANTIŠKÁNI

letné detské
a mládežnícke tábory
športové aktivity
výlety,
mládežnícke púte

FARNOSŤ
KARLOVA VES

pozsonyikatolikusok@gmail.com
www.pozsonyikatolikusok.sk
funguje tu:
•
miništrantské, modlitbové,
biblické, skautské, birmovanecké, detské stretko,
•
spevácky zbor,
•
mládežky, mládežnícke
adorácie,

•
•
•

letné detské
a mládežnícke tábory,
mládežnícky ples,
karneval, disco,
výlety, mládežnícke púte

vo farnosti funguje:
•
miništrantské, modlitbové,
skautské, birmovanecké
stretko,
•
spevácky zbor,
•
mládežky, mládežnícke
adorácie,
•
letné detské
a mládežnícke tábory
•
cezročné víkendovky

•
•
•
•
•
•
•

športové aktivity
mládežnícky ples
detský karneval, disco
výlety,
grilovačky
splav
duchovné obnovy

PEZINOK

PEZINOK

GRINAVA

SVÄTÝ JUR
fara.jur@gmail.com
www.svatyjur.fara.sk

www.farnost-grinava.sk
fungujú tu:
•
mládežky
•
letné detské a mládežnícke tábory

vo farnosti funguje:
•
miništrantské stretko
•
modlitbové stretko
•
birmovanecké stretko
•
stretká prvoprijímajúcich detí
•
spevácky zbor
•
letné mládežnícke a detské tábory
•
cezročné víkendovky, výlety

BUDMERICE
prebieha tu:
•
modltibové stretko
•
spevácky zbor
•
mládežky

PEZINOK
•
•

letné detské
a mládežnícke tábory
výlety

pre viac info pozri Spoločentvo mladých Budmerice
v časti SPOLOČENSTVÁ PRESAHUJÚCE FARNOSTI

fungujú tu:
•
modlitbové stretko
•
birmovanecké stretko
detské stretko
•
mládežky

•
•
•

letné detské
a mládežnícke tábory
športové aktivity
mládežnícky ples, detský
karneval, disco

SENEC

SENEC

DUNAJSKÁ LUŽNÁ
vo farnosti funguje:
•
modlitbové stretko
•
športové stretko
•
birmovanecké stretká
•
stretká prvoprijímajúcich
detí

•
•
•
•

BERNOLÁKOVO
spevácky zbor
mládežky
letné detské
a mládežnícke tábory
športové aktivity, výlety

KOSTOLNÁ PRI DUNAJI
kostolna-pri-dunaji@ba.ecclesia.sk
funguje tu:
•
modlitbové stretko
•
športové stretko
•
spevácky zbor
•
mládežky
•
letné detské
a mládežnícke tábory

•
•
•
•
•

cezročné aktivity
športové aktivity
premietanie filmov
výlety
mládežnícke púte

bernolakovo@fara.sk
www.bernolakovo.fara.sk
vo farnosti funguje:
•
miništrantské, modlitbové
stretko
•
birmovanecké stretko
•
stretká prvoprijímajúcich
detí,
•
evanjelizačné stretko či
spoločenstvo
•
detské stretko
•
spevácky zbor
•
mládežnícke sv. omše

•
•
•
•
•
•

letné detské
a mládežnícke tábory
športové aktivity
mládežnícky ples, detský
karneval, disco
premietanie filmov
výlety, mládežnícke púte
aktivita Otcova dieľňa
(zamerané na manuálne
zručnosti a duchovné
aktivity)

pozri tiež spoločenstvo ELLINOR
v časti SPOLOČENSTVÁ PRESAHUJÚCE FARNOSTI

SENEC – SK

SENEC – HU
senec@ba.acclesia.sk
www.farasenec.sk
prebieha tu:
•
modlitbové stretko
•
biblické, skautské,
birmovanecké stretko,
•
stretko prvoprijímajúcich
detí,

•
•

letné detské
a mládežnícke tábory
športové aktivity

existujú tu:
•
miništrantské, modlitbové
stretká
•
birmovanci
•
stretká prvoprijímajúcich
detí
•
spevácky zbor

•
•
•
•
•

mládežky
letné detské
a mládežnícke tábory
športové aktivity
mládežnícky ples,
detský karneval, disco
výlety

SENICA

MALACKY

SOLOŠNICA

DOJČ
•

vo farnosti funguje detské stretko

prebieha tu:
•
miništrantské stretko
•
birmovanecké stretko
•
stretká prvoprijímajúcich
•
spevácky zbor

•
•
•
•

mládežnícky ples
karneval, disco
výlety
mládežnícke púte

MALACKY
malacky@ba.ecclesia.sk
www.malacky.fara.sk

SENICA
prebieha tu:
•
modlitbové stretko
•
evanjelizačné stretko
•
detské stretko
•
spevácky zbor
•
mládežky, mládežnícke
adorky,
•
letné detské a
mládežnícke tábory

•
•
•
•
•
•

cezročné víkendovky
športové aktivity
detský karneval, disco
premietanie filmov
organizované
minikoncerty
výlety

vo farnosti sa organizuje:
•
miništrantské stretko
•
modlitbové stretko
•
birmovanecké stretko
•
stretko prvoprijímajúcich
detí

•
•

•
•

spevácky zbor
letné detské
a mládežnícke tábory
cezročné víkendovky
športové aktivity
výlety

LOZORNO
www.lozorno.fara.sk
faralozorno@gmail.com
funguje tu:
•
modlitbové stretko
•
birmovanecké stretko
•
spevácky zbor
•
mládežnícke sv. omše

•
•
•
•

mládežnícky ples
detský karneval, disco
výlety
mládežnícke púte

SKALICA

SKALICA

GBELY

RADOŠOVCE

www.gbely.fara.sk

fararadosovce@gmail.com
prebieha tu:
•
miništrantské stretko
•
modlitbové stretko či
spoločenstvo
•
birmovanecké stretko
•
detské stretko
•
spevácky zbor
•
stretko pre vysokoškolákov,
•
stretko pre dievčatá na
druhom stupni ZŠ

vo farnosti prebieha:
•
modlitbové stretko
•
birmovanecké stretká
•
detské stretko
•
spevácky zbor

SKALICA

•
•
•
•
•
•

mládežnícke adorácie
letné detské
a mládežnícke tábory
športové aktivity
mládežnícky ples, detský
karneval, disco
premietanie filmov
výlety

www.skalica.fara.sk
vo farnosti funguje:
•
miništrantské stretko
•
modlitbové stretko
•
biblické stretko
•
birmovanecké stretko
•
detské stretko
•
spevácky zbor
•
mládežnícke sv. omše

•
•
•
•
•

letné detské
a mládežnícke tábory
mládežnícky ples, detský
karneval, disco
premietanie filmov
organizovanie
minikoncertov
výlety, mládežnícke púte

ŠAŠTÍN

KÚTY
prebieha tu:
•
modlitbové stretko
•
miništrantské stretko
•
birmovanecké stretko
•
stretko prvoprjímajúcich
detí
•
spevácky zbor

•
•
•
•
•
•

mládežnícke adorácie
cezročné víkendovky
špotové aktivity
premietanie filmov
výlety
mládežnícke púte

SPOLOČENSTVÁ
PRESAHUJÚCE FARNOSTI

Lebo kde sú
dvaja alebo traja
zhromaždení
v mojom mene,
tam som ja
medzi nimi.
/ Mt 18,20 /

KOINONIA JAN KRSTITEĽ
OÁZA SKLENÉ
sklene@kjk.sk
www.kjk.sk
kontaktná osoba: Braňo Kovalčík
0904777709

Sme katolíckou komunitou zameranou na Novú evanjelizáciu, venujeme sa rodinám, deťom, mladým,
organizujeme rôzne semináre a
kurzy viazané k duchovnému rastu.
Sme multigeneračné spoločenstvo
(deti, tínedžeri, mladí, manželia a
starší). V prípade záujmu, môžete
navštíviť naše Domy modlitby.

MARTINDOM -

-SPOLOČENSTVO PRI DÓME SV. MARTINA
infocentrum@martindom.sk
www.martindom.sk

Sme spoločenstvo kresťanov, ktorým záleží na našej krajine a na
tom, aby sa v našom národe rozvíjali pravé duchovné hodnoty.
Spoznali sme Boha ako niekoho, s kým môže mať každý osobný a
živý vzťah. Boh zmenil naše životy a preto túžime po tom, aby Ho
ľudia spoznali a aby bola naša krajina premenená Božími hodnotami. Ako spoločenstvo žijeme svoj duchovný život a rast prostredníctvom základných buniek – stretiek. Každú stredu o 18: 30 mávame otvorené modlitebné stretnutia - Stredy, v našich priestoroch
na Rožňavskej 17. Raz mesačne mávame pre členov Deň spoločenstva, kedy sa všetci spolu predovšetkým modlíme. Detičky majú
svoj detský program a my ostatní máme tiež čas reportov a oznamov o tom, čo sa dialo, deje a bude diať, ako aj „len taký“ obyčajný
čas na rozhovory. Našou túžbou a aj víziou bolo vždy chváliť Boha,
poznať a poslúchať Jeho hlas a odovzdávať to všade, kde môžeme.
Chceme byť miestom, kde ľudia nájdu prijatie, domov a zázemie
pre rozvoj, ale máme tiež túžbu šíriť evanjelium a chválu všade,
kde je to len možné. Túžime po prebudení na Slovensku i v Európe.

SPOLOČENSTVO
DOBRÉHO PASTIERA

SPOLOČENSTVO
JORDÁN

www.dobrypastier.sk
info@dobrypastier.sk
kontaktná osoba: Marek Nikolov

jordan.spolocenstvo@gmail.com

Sme katolíckou komunitou zameranou na
Novú evanjelizáciu, venujeme sa rodinám,
deťom, mladým, organizujeme rôzne semináre a kurzy viazané k duchovnému rastu.
Sme multigeneračné spoločenstvo (deti, tínedžeri, mladí, manželia a starší). V prípade
záujmu, môžete navštíviť naše Domy modlitby.

Stretávame sa pri farskom kostole sv. Don Bosca na Trnávke.
Túžime budovať a ohlasovať Božie kráľovstvo. Nechať sa viesť Bohom, byť v službe do ktorej nás pozve pre tých, ktorí to potrebujú.
Našim poslaním je šíriť radostnú zvesť evanjelia prostredníctvom
modlitieb, modlitieb chvál, formácie a evanjelizácie zameraním
prevažne na mládež a rodiny. Pravidelne organizujeme:
– Kurzy Objav Krista, Nasleduj Krista, Odovzdaj Krista a Manželské
večery
– Vždy druhú nedeľu v mesiaci modlitby chvál o 16,30 v zasadačke pod kostolom;
– Jeden krát v mesiaci animované štvrtkové adorácie

SPOLOČENSTVO
LADISLAVA HANUSA (SLH)
kontaktná osoba: František Bartek
frantisek.bartek@slh.sk
0944514490
www.slh.sk
facebook.com/spolocenstvo
Spoločenstvo Ladislava Hanusa je katolíckym akademických spoločenstvom, ktoré je otvorené pre všetkých kresťanov a všetkých
ľudí hľadajúcich pravdu.
Našou víziou je byť inšpirujúcim spoločenstvom vzdelaných a
angažovaných kresťanov, ktorí budú obohacovať kultúru a verejný
život na Slovensku.
SLH od roku 2002 organizuje semestrálny akademický program
morálnej, politickej filozofie a kresťanskej kultúry, ako aj ďalšie
akademické kurzy, prednášky a diskusie. Vlajkovým projektom SLH
je mestský akademický festival Bratislavské Hanusove Dni - týždeň
prednášok a diskusií o vzťahu kresťanstva a súčasnej spoločnosti.
Spoločenstvo Ladislava Hanusa je skupina viac 450 absolventov
základného semestrálneho akademického programu SLH, ako aj
intenzívneho ročného programu Kolégia Antona Neuwirtha. Viac
o nás a našich projektoch môžeš nájsť na www.slh.sk“

KOLÉGIUM
ANTONA NEUWIRTHA
www.kolegium.org
facebook.com/kolegium
Kontaktná osoba: Soňa Matiová
sona.matiova@kolegium.org

Kolégium Antona Neuwirtha už desiaty rok šikovným mladým študentom prináša študijno-formačný program, v ktorom sa naučia
kriticky a do hĺbky premýšľať, tvoriť si vlastné názory a prezentovať
ich, pracovať s vlastným časom, ako aj byť angažovanými, aktívnymi občanmi. Prostredníctvom štúdia sa mladí ľudia učia preniknúť kresťanstvo nielen vierou, ale aj rozumom – pochopiť, čomu
vlastne veríme. Vďaka ďalším kurzom a stretnutiam s inšpirujúcimi
osobnosťami si kladú veľké otázky o zmysle a cieli života, o tom,
čo je to dobrý život a ako ho žiť, alebo aj skúmajú, kedy môžeme
klamať a kedy nie, či je predmanželský sex vždy zlý, či máme voliť
radšej kresťana bez odbornosti alebo odborníka bez kresťanstva a
množstvo iných praktických otázok. Zároveň sa študenti Kolégia
vďaka životu v kresťanskej komunite cvičia v cnostiach, sebaprekonávaní i empatii; spoločne prežívajú radosti aj ťažšie chvíle. Súčasťou programu sú aj pravidelné spoločné modlitby a sväté omše.

ESKO
kontaktná osoba: Mária Nováková
sl@katarinka.sk
0911 289 137
www.katarinka.sk

Sme malé spoločenstvo vychádzajúce z projektu Katarínka. Stretávame sa pravidelne každý týždeň u františkánov a je nás približne
24. Našou víziou je spoločný rast k Bohu, vytváranie spoločenstva
s pocitom domova a podpora projektu Katarínka. Spoločne sa snažíme si navzájom pomáhať a podopierať v ťažkých chvíľach a tešiť
sa spoločne v tých dobrých. Hľadáme Boha v našej každodennosti.
Súčasný vekový rozptyl je 22 až cca 35 rokov. Sme otvorení pre
nových ľudí. Ak chceš nájsť svoje spoločenstvo, si u nás vítaný!

REGNUM CHRISTI
www.fiyo.sk
fiyo@fiyo.sk

Sme spoločenstvo Regnum Christi, ktoré združuje mladých študentov a mladých pracujúcich. Našim poslaním je milovať Krista,
druhých i seba a hľadať nové spôsoby ako ohlasovať jeho lásku.
Našimi základnými „štyrmi piliermi“, ktoré sa snažíme rozvíjať sú
spoločenstvo, modlitba osobná, ale aj spoločná, formácia a rast a
evanjelizácia - o čo sa snažíme aj formou stretiek, ktoré vedieme
pre tínedžerov a deti. Vekovo sme zastúpení od 18 do 30 rokov.
Otvorené stretnutia mávame počas školského roku počas mládežníckych sv.omší v stredu o 19:00 v kostole Narodenia Panny Mária
na Dlhých Dieloch.

CALVARY
www.calvary.sk
kontaktná osoba: Tomáš Veselovský
0904 738 007
vesielko@gmail.com

Sme misijné spoločenstvo, ktoré spolupracuje s Kongregáciou najsvätejšieho
Vykupiteľa - REDEMPTORISTAMI. Pomáhame im robiť rôzne evanjelizácie,
zúčastňujeme sa farských misií, kde robíme programy na školách, taktiež rôzne
duchovné a formačné programy. Veľa z
nás sa zúčastnilo 10 mesačnej misijnej
školy, alebo kratších evanjelizačných
škôl. Niekoľkí boli na ročnom misijnom
výjazde v Kazachstane Našou najdlhšou
službou sú modlitby chvál a zvelebenia otvorené sú pre každého počas školského roka vždy v utorok o 19:00 v kostole
Svätého Cyrila a Medota na Puškinovej.

EBEN EZER
www.eben-ezer.sk
info@eben-ezer.sk

Sme spoločenstvo asi 60 kresťanov v
Bratislave. Spoznali sme Boha osobne a chceme o tom svedčiť všade tam,
kde sme. Či už v práci, v škole, v rodine alebo kdekoľvek inde sa práve nachádzame. Stretávame sa pravidelne
na viacerých stretkách zvyčajne v menšom počte. Radi sa spolu veľa modlíme modlitbu chvál a príhovorov. Je to
zároveň aj naša služba, ktorou veríme,
že meníme spoločnosť. Pravidelne sa
modlíme v rámci modlitebného domu
www.elaionhouse.sk utorky, stredy,
štvrtky a piatky a tešíme sa keď sa z
tohto času raz stane neprestajná modlitba na Božiu chválu, kde sa zapojí každý kto bude chcieť. Sme otvorení pre
nových členov a otvorené stretnutia
-OPEN EBEN- sa konajú každú prvú nedelu v mesiaci, okrem letných prázdnin.
Viac informácii sa dozvieš na našej web
stránke.

SPOLOČENSTVO
MLADÝCH BUDMERICE
kontaktná osoba: Mária Oscitá
mariaoscita@gmail.com
0948 517 812
facebook.com/spolocenstvomladychbudmerice

Sme spoločenstvo z dedinky Budmerice a jeho okolia. V našej farnosti sa snažíme pripraviť pravidelné stretko každý týždeň, raz mesačne mať spoločnú svätú omšu pre mladých a za mladých. Taktiež
organizujeme zimné aj letné výlety alebo duchovné obnovy a tiež
vnímame, že Boh nás volá do služby našej obci a preto pomáhame
na rôznych podujatiach ako dobrovoľníci. Ale hlavne aby tomu celému predchádzala úprimná modlitba k Bohu - nášmu milujúcemu
Otcovi - o to sa usilujeme cez čítanie a počúvanie Božieho Slova,
spoločnou modlitbou, piesňami chvál, vzájomným zdieľaním, rozhovormi, povzbudeniami.
Ak máš chuť nas spoznať, si u nás vítaní!

SPOLOČENSTVO
BRATISLAVA
www.spolba.sk
facebook.com/spolocenstvobratislava
Kontaktná osoba: Martin Detko
detko.martin@gmail.com

Sme spoločenstvo mladých ľudí, ktorí sa rozhodli nasledovať Ježiša Krista, hľadať Jeho vôľu pre naše životy a prinášať zmenu na tie
miesta, kde žijeme.
Veríme, že sme povolaní ísť ďalej ako je bežné, ísť ďalej za hranice
všednosti. Opustiť múry kostola a ísť medzi ľudí a prinášať Božie
kráľovstvo tam, kde žijeme.
Sme presvedčení, že Boh nás poslal robiť učeníkov zo všetkých národov a túžime byť súčasťou toho, čo Boh robí na Slovensku. Sme
presvedčení, že nie sme len tí, ktorí históriu sledujú ale sme tí, ktorí
históriu tvoria a aj od našeho „Áno“ záleží to, ako bude Slovensko
vyzerať.
Fungujeme v rámci spoločenstva Piar. Stretávame sa v malých spoločenstvách ale i na spoločných stretnutiach. Ak nás chceš spoznať
viac, tak nás môžeš stretnúť počas školského roka na chválach u
františkánov alebo na inej spoločnej akcii, ktoré nájdeš na našej
stránke. Alebo nám napíš a dozvieš sa viac.

HNUTIE
SVETLO-ŽIVOT
www.hsz.sk
miso.okal@gmail.com

Naše hnutie je zamerané na budovanie živej Cirkvi a výchovu zrelých kresťanov. Prakticky to znamená, že sa pravidelne stretávame
a prechádzame niekoľkoročnou formáciou, ktorá vychádza z katechumenátu - pretože sme boli takmer všetci pokrstení ako deti
a takéto uvedenie do kresťanského života nám chýba. Ak by si sa
chcel zapojiť, ozvi sa, v najbližšom čase sa začíname venovať novej
generácii, do ktorej sa môžeš zaradiť aj ty. Ak nás chceš vidieť naživo, tak približne raz za mesiac sa mnohí z nás stretnú v stredu večer
na chválach v kostole sv. Františka v Karlovej Vsi. Keď budeš chcieť
vedieť presný termín, ozvi sa mailom.

KOMUNITA EMANUEL A
BRATSTVO JEŽIŠOVO
www.emanuel.sk
komunita@emanuel.sk
facebook.com/KomunitaEmanuelMladi/

„Hľa, panna počne a porodí Syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami.“ (Mt 1, 23)
Medzinárodná katolícka Komunita Emanuel je Svätou stolicou
uznaná ako verejné združenie veriacich. Vznikla v 70. rokoch 20
storočia vo Francúzsku a postupne rástla aj v ďalších krajinách. Komunita združuje slobodných, manželov, kňazov a zasvätené osoby.
Dnes má Komunita Emanuel viac ako 11 500 členov v 60 krajinách
sveta. Na Slovensku začala vznikať v roku 1992 a dnes má viac ako
130 členov. Hlavné piliere duchovného života tvoria adorácia, súcitenie a evanjelizácia. Členovia komunity sa spoločne stretávajú na
pravidelných víkendoch raz do mesiaca. V užšom kruhu zvanom
„mezoné“ sa pri modlitbe chvál a zdieľaní v menších skupinkách
stretajú každé dva týždne. Popri tom sa zúčastňujú na spoločných
akciách pre mladých, manželov, či slobodných poriadaných komunitou počas roka. Všetky stretnutia sú otvorené. Viac info ako aj
termíny stretnutí viď. naše stránky.

SPOLOČENSTVO
ELLINOR
kontaktná osoba: Táňa Kolarovičová
tanike.danko@gmail.com
0907 207 545
Kontaktná osoba: Peter Takáč
petertakac2@gmail.com
0915 131 423

Sme spoločenstvo mladých ľudí
vo veku 15-30 rokov, pochádzajúcich prevažne z Bernolákova,
ktorý sa rozhodli budovať blízkosť
s naším Bohom otcom a medzi
našimi bratmi a sestrami. Stretávame sa pravidelne každý štvrtok
v pastoračnom centre, ktoré nazývame „“Domček““, kde sa vždy
na začiatku modlíme a chválime
Boha, zdieľame v skupinkách a
čítame sv. písmo. Ľudia z nášho
spoločenstva sa aktívne venujú
aktivitám vo farnosti - vedú birmovancov, prvoprijímajúcich, organizujú tábory, duchovné obnovy či
chvály v kostole. Ak by si mal záujem chodiť do nášho spoločenstva,
tak si tu vítaný!

KOMUNITA
NAIM
www.naim.sk (under construction)
Kontakt: Alfonz Hraška
komnaim@gmail.com

Sme komunitou rodín. Vyrástli sme z evanjelizačného a neokatechumenátneho hnutia Svetlo-Život. Sme členom ENC.
V komunite prežívame rodinné vzťahy medzi sebou a s Bohom.
Osobitným darom pre nás je modlitba, srdce pre evanjelizáciu a
katolícka formácia.
Hoci jadro komunity tvoria rodiny, sme otvorení pre spoluprácu s
mladými ľuďmi a naša služba je širšia: príprava birmovancov (Alpha
kurzy, kurz Dominik), chvály a školy modlitby, rôzne duchovné obnovy a formačné programy, manželské večery a podobne. Naše
pravidelné otvorené podujatia sú:
1) Raz za mesiac v utorok chvály s úvodnou školou modlitby a adoráciou v kostole na Dlhých dieloch. (info vo farských oznamoch,
FB Komunita Naim).
2) Víkendové alebo týždňové duchovné obnovy v Rodinkove, spravidla multigeneračné, kde je paralelný program pre rôzne cieľové
skupiny: Oázy modlitby, Biblické školy, zážitkový tábor LOT pre
mládež, Oázy rodín (12 dňové), program Nové spoločenstvo zameraný na budovanie komunity a iné.
Sme otvorení pre spoluprácu a rôzne špecifické podujatia ušité na
mieru.

ĎALŠIE MOŽNOSTI STRETÁVANIA PRE MLADÝCH

QUO VADIS
www.domquovadis.sk
info@domquovadis.sk

Dom Quo Vadis je priestor, ktorý je otvoreným spoločenstvom pre
každého, kto chce slúžiť. Sme otvorení pre nových členov, ktorí
majú otvorené srdce pre pokornú, ne/obyčajnú a vernú službu.
Naším poslaním je evanjelizovať každý deň v srdci Bratislavy. Jednoducho a zároveň pravidelne. Spája nás dobrovoľníctvo, služba návštevníkom Domu Quo Vadis, rozvoj vlastných schopností
v oblastiach, ktorým sa dobrovoľník chce venovať (kaviareň, PR,
knihovníctvo, starostlivosť o QV, jeho vzhľad, výzdoba, prednášky, diskusie...). Mávame pravidelné stretká, nášho kňaza a pravidelné aktivity pre našich členov. Fungujeme už 10 rokov, pri kostole
sv. Jána z Mathy (Trojička). Základom je Boh a služba Jemu. Vzhľadom na vek, sú u nás zastúpené všetky kategórie :) Ak sa k nám
chceš pridať, napíš nám mail na info@domquovadis.sk Viac sa dozvieš na webe www.domquovadis.sk

ARCIDIECÉZNE CENTRUM MLÁDEŽE
www.mladezba.sk
info@mladezba.sk
www.facebook.com/ACMvinica/

UNIVERZITNÉ PASTORAČNÉ CENTRUM
www.upc.uniba.sk
koordinatori@upc.uniba.sk

SALEZIÁNI DONA BOSCA

www.mileticka.sk
www.mamateyka.sk

www.trnavka.sk

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
O. JÁN HOLOS
kňaz zodpovedný za mládež BA arcidiecézy
info@mladezba.sk

JANA LANČOVÁ
koordinátorka pre sieťovanie a spoluprácu
spoločenstiev BA arcidiecézy
lifenet@mladezba.sk

PETRONELA GRAJCIAROVÁ
koordinátorka projektu Lifenet
lifenet@zksm.sk

www.mladezba.sk/lifenet
www.lifenet.sk
lifenet@mladezba.sk

„Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre
mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.“

