
Náhľad do programu
Príklad programu Žatva 2019 v Trenčíne:

18:30

21:00-22:00    

19:30     

▶ Sv. omša – (miesto: Kostol sv. rodiny, sídlisko Juh)

▶ Odchod na ubytovanie

▶ Večera z vlastných zásob

▶ Registrácia tímu (miesto: prístavba kostola 
sv. rodiny, sídlisko Juh) 

▶ Stretnutie tímu

▶ Stretnutie tímu sociálna pomoc

▶ Stretnutie evanjelizačného tímu

▶ Stretnutie tímov evanjelizácií na školách 
- rozdelenie úloh, svedectiev, logistika, ...

Streda
9.10.2019
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17:30

14:00-16:00  

17:30

14:00-17:00  

20:15

21:00

21:00

18:30

19:30

08:00-13:00 

08:00 

14:00-17:00 

09:00-10:00    

13:00-14:00

08:00-13:00  

14:00-17:00  

13:00-14:00    

16:00

 ▶ Raňajky z vlastných zásob

 ▶ Registrácia tímu (miesto: prístavba kostola  
sv. rodiny, sídlisko Juh)  

 ▶ Sociálna služba - domovy dôchodcov, bezdomovci

 ▶ PROGRAM PRE MLADÝCH – NO FILTER NEEDED 
Ego, Dvornický, LCH live, svedectvá, modlitby,  
modlitba chvál (miesto: športová hala)

 ▶ Evanjelizácia v meste (miesto: centrum)

 ▶ Sv. omša (miesto: športová hala)

 ▶ Nočera, doregistrácia tímu (miesto: športová hala)

 ▶ Evanjelizácia v baroch

 ▶ Sv. omša (miesto: Kostol sv. rodiny, sídlisko Juh)

 ▶ Večera (miesto: prístavba kostola sv. rodiny, sídlisko 
Juh)

 ▶ Stretnutie tímu

 ▶ Stretnutie tímu sociálna pomoc

 ▶ Stretnutie evanjelizačného tímu

 ▶ Stretnutie tímov evanjelizácií na školách  
- rozdelenie úloh, svedectiev, logistika, ...

 ▶ Evanjelizácie na školách – (miesto: ZŠ a SŠ v TN)

 ▶ Začiatok príprav na večerný program v ŠH

 ▶ Sociálna služba - domovy dôchodcov, bezdomovci, 
detský domov

 ▶ Modlitebné raňajky na mestskom úrade v sobášnej 
sieni – primátor, poslanci, kňazi, podnikatelia, iné 
osobnosti

 ▶ Obed na škole (miesto: Piaristické gymnázium)

 ▶ Evanjelizácie na školách – (miesto: ZŠ a SŠ v TN) 

 ▶ Evanjelizácia v meste (miesto: centrum)

 ▶ Obed na škole (miesto: Piaristické gymnázium)

 ▶ Modlitby tímu / stretnutie tímu (miesto: športová hala) 

Štvrtok

Piatok

10.10.2019

11.10.2019
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13:00

14:00-16:00  

19:30

17:30  

13:30

20:00

14:30

21:00

14:30

14:30

8:00 – 12:00   

6:00-10:30

DOOBEDA

13:00     

8:00 – 12:00 

12:30     

12:30

13:15 

18:30

 ▶ Raňajky z vlastných zásob

 ▶ Obed (miesto: športová hala)

 ▶ DEŇ FARNOSTÍ (miesto: Námestie pred kostolom, 
sídlisko Juh)

 ▶ Grilovačka, šarkaniáda, svedectvá zo Žatvy, aktivity 
pre deti, záverečné povzbudenie, ...)

 ▶ Koniec, odchod domov, oddych

 ▶ Balenie, spratávanie

 ▶ Modlitby tímu

 ▶ Stretnutie celého tímu (miesto: športová hala)

 ▶ Registrácia na Hlavný program, otvorenie ŠH

 ▶ Odchod na ubytovanie

 ▶ Večera (miesto: športová hala)

 ▶ Spratávanie v hale

 ▶ HLAVNÝ PROGRAM (miesto: športová hala) 
Sv. omša s o. biskupom, chvály, slovo, svedectvá, 
modlitby, večer milosrdenstva s komunitou  
Emanuel – moderovaná adorácia.

 ▶ Popri hlavnom programe bude prebiehať zvlášť 
program pre deti.

 ▶ Sociálna služba - domovy dôchodcov, bezdomovci

 ▶ Sv. omše (hudobné doprevádzanie hlavných  
sv. omší v kostoloch v TN)

 ▶ Strategické modlitby za mesto (miesto: Zámostie)

 ▶ Stretnutie tímu

 ▶ Praktická pomoc – upratovanie verejných 
priestranstiev, upratovanie okolo smetných košov 
(miesto: sídlisko Juh

 ▶ Evanjelizácie na školách – (miesto: ZŠ a SŠ v TN) 

 ▶ Prípravy na Hlavný program (miesto: športová hala

 ▶ Príprava dňa farností

 ▶ Záverečná sv. omša vo farnosti (miesto: Kostol  
sv. rodiny, sídlisko Juh)

Sobota

Nedeľa

12.10.2019

13.10.2019
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