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ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi je jedinou celosvetovou katolíckou dobročin-
nou a pastoračnou organizáciou – v roku 2011 povýšenou pápežom Bene-
diktom XVI. na nadáciu pápežského práva –, ktorej poslanie je zamerané na 
poskytovanie materiálnej a duchovnej pomoci Cirkvi všade tam, kde je pre-
nasledovaná, utláčaná terorom a násilím, alebo kde trpí hmotnou núdzou.

Víziou ACN je svet, v ktorom môže 
kresťanstvo všade prosperovať.

300 miliónov kresťanov na celom svete nemôže  
slobodne vyznávať vieru v Krista

Každý 7. kresťan žije v krajine, kde je  
prenasledovaný, utláčaný, alebo znevýhodňovaný

Viac, ako 70 % nábožensky motivovaných útokov  
vo svete je namierených proti kresťanom

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi desiatky rokov účinne pomá- 
ha  len  vďaka  štedrosti  svojich  darcov  hlavne  pomocou pravidelných  prí-
spevkov podporovateľov. Nemá príjmy  zo  štátneho  rozpočtu,  korporácií, 
európskych alebo iných grantov. Preto si nesmierne vážime štedrosť kaž-
dého darcu.

PodPoriť Nás môžete

• na stránke www.acn ‑slovensko.org
• poštovou poukážkou nájdete ju v časopise ACN vo vašom kostole

• prevodom na účet sK09 0900 0000 0051 2133 9396  
do poznámky uveďte svoje meno, priezvisko, poštovú adresu, e ‑mail



18. november 2019
07.00 – sv. omša naživo
17.00 – relácia Doma je doma 

 Bratislava TV LUX

19.00 – sv. omša

 Bratislava 
Kostol sv. Štefana – Kapucíni

19. november 2019
18.00 – sv. omša a prednáška

 Nitra Kostol sv. Gorazda

20. november 2019
#červenástreda

15.15 – prednáška s diskusiou

 Ružomberok 
Univerzitné pastoračné centrum

18.00 – sv. omša a prednáška 

 Námestovo 
Kostol sv. Šimona a Júdu

21. november 2019
18.30 – sv. omša 

 Sabinov 
Kostol sv. Jána Krstiteľa

22. november 2019
09.00 – prednáška 

 Prešov Gréckokatolícky kňazský 
seminár

16.30 – svätá liturgia 

 Prešov 
Katedrála sv. Jána Krstiteľa

20.00 – sv. omša 

 Košice Premonštrátsky kostol
Najsvätejšej Trojice

23. november 2019
18.00 – sv. omša

 Košice Kostol sv. Gorazda 
a spoločníkov – Terasa

19.45 – prednáška s diskusiou 

 Košice 
festival Košické Hanusove Dni

24. november 2019
09.00 – sv. omša

 Košice Kostol Božieho 
milosrdenstva – KVP

PROgRAM

17. november 2019
10.00 – sv. omša 

 Bratislava UPC

15.00 – prednáška s diskusiou 

 Bratislava Saleziáni dona Bosca, 
Mamateyova 4

objedNAjte si zAdArmo KNihu
Trpiaci a zabudnutí – správa o stave prenasledovania 

kresťanov vo svete 2017 – 2019  
na adrese info@acn-slovensko.sk,  

alebo na telefónnom čísle 0948 192 091.

PridAjte sA 

20. novembra 2019
#červenástreda

...a dajte nám o sebe vedieť na 
info@acn‑slovensko.org

Červená streda je celosvetové podujatie, kedy rôzne krajiny sveta  
nasvietia verejné objekty na červeno. Konajú sa modlitby, pobožnosti, 
krížové cesty, sväté omše a iné... Spájame sa tak v myšlienkach  
a modlitbách za trpiacich kresťanov na celom svete.

Usporiadajte si modlitbové podujatie vo vašom kostole, či spoločenstve.

Môže to byť:
• svätá omša  • adorácia – celodenná / celovečerná / večerná...
• krížová cesta  • svätý ruženec.

Nasvieťte váš kostol, školu, či dom na červeno. Ozvite sa nám na
info@acn‑slovensko.org a poradíme vám ako na to.

Zdieľajte fotky z vašich podujatí na Facebooku s textom  
#cervenastreda #redwednesday.

Príďte na ktorékoľvek podujatie po celom Slovensku.


