
Program DC 2 
Náš klub je klubom kresťansky orientovaných seniorov. Od tohto 
sa v podstate odvíja aj program a jeho činnosť: 

    Mesiac JÚN, ako sa ho podarilo naplniť: 

• Pravidelná činnosť - každý utorok čítanie Svätého písma
v priemete na bežný život; uvažujeme a diskutujeme nad
jednotlivými kapitolami a staťami Markovho evanjelia.

• V druhú júnovú nedeľu Stretnutie, kde náš hosť pán Dravecký
nám porozprával prednášku o Vatikáne a medzi
náboženskom dialógu.  Je vedúcim klubu kresťanských
seniorov v Karlovej Vsi. Bol mimoriadnym splnomocneným
veľvyslancom SR pri Sv. Stolici a pri zvrchovanom ráde
maltézskych rytierov. Preto hovoril z praxe. Po prednáške sa
rozvinula zaujímavá debata na danú tému. Potom nasledovali
informácie o pripravovaných aktivitách klubu, ZKS a RS.

• Absolvovali sme v hojnom počte operu Tosca od Puciniho.
• Zúčastnili sme sa na:

A) otváracej konferencii projektu Zraniteľný v digitálnom
svete, organizovanej OZ Bagar, ZKS a iných org.;

B) zájazde do Hronského Beňadiku a Brhloviec dňa 26.
júna 2019 organizovanom klubom seniorov
v Devínskej Novej Vsi

Plánovaný program na mesiace júl až december 
2019: 

• Pravidelná činnosť - každý utorok čítanie Svätého písma v priemete
na bežný život; uvažujeme a diskutujeme nad jednotlivými
kapitolami a staťami Markovho evanjelia.

• Spoločná opekačka na fare bude v nedeľu 7.júla 2019
• Septembrové Stretnutie DC 2, klubu kresťanských seniorov bude

v nedeľu 8.9.2019 od 16.00 hod., v KC Fontána s pripravovanou
témou „Staroba“, spracovanou známym cirkevným otcom.

• Októbrové Stretnutie DC 2 bude v nedeľu 13. októbra od 16.00 hod.
v KC Fontána v znamení Mesiaca úcty k starším za účastí ctených
hostí: pána farára dekana M. Bederku, starostu M. Zaťoviča
a zástupcov MČ. Program nám spestria žiaci ZUŠ E. Suchoňa



• Pravdepodobne koncom októbra sa uskutoční pripravovaná púť do 
MČ Vajnory, kostola Sedembolestnej Panny Márie, k hrobu a 
relikviám blahoslaveného Dona Titusa Zemana; následne zastavenie 
na zaujímavom turistickom mieste.

• V októbri, resp. novembri pripravujeme návštevu SND, operu od 
Bizet (Carmen);

• Novembrové Stretnutie DC 2 bude v nedeľu 10. novembra 2019 od 
16.00 hod. v KC Fotána za účasti niektorého z nových kaplánov 
farnosti;

• Decembrové Stretnutie pod vianočným stromčekom bude v nedeľu
8. decembra 2019 od 16.00 hod. v KC Fontána za účastí oficiálnych 
hosti a žiakov  ZUŠ E. Suchoňa. 

Účasť na akciách ZKS: 

A) Pravidelné štvrtkové výlety do Malých Karpát a okolia Bratislavy
organizované Združením kresťanských seniorov v Petržalke.

B) púť do Šaštína – 12. septembra 2019 (možnosť prihlásenia
u vedúcej DC 2 do konca augusta).

C) vianočné trhy

Účasť na akciách pripravovaných prostredníctvom Rady seniorov: 

Kultúrne leto v Dúbravke – Dúbravský festival speváckych 
seniorských súborov – v sobotu 13. júla 2019 od 14.00 hod. v DK D 

Počítačový kurz mierne pokročilých, pripravuje sa 

Turnaj seniorov v Petangu – 9. augusta 2019 v dopoludňajších hod. 

Pravidelné cvičenia v Kultúrnom centre fontána v pondelok a stredu 
od 9.00 hod. do 10.00 hod. v KC Fontána 

Celoročná bowling liga – 10. septembra 2019 a Turnaj – 8. 10. 2019 

Dúbravské hody 2019 – 27. až 29. septembra podľa programu, 
účasť v sprievode; 

V rámci Mesiaca úcty k starším: 

Turistická vychádzka spojená s opekačkou – 
v piatok 4. októbra 2019 od 9.30 hod. 



Slávnostný galavečer seniorov spojený 
s oceňovaním najaktívnejších seniorov – v utorok 
15. októbra2019 o 16.30 hod. v DK D

Turnaj dúbravských seniorov v bowlingu spojený 
s vyvrcholením Bowling ligy seniorov 2019 – 
v utorok 8. októbra 2019 od 10.00 hod. 

Kvíz seniorov o Dúbravke (história, súčasnosť, 
sakrálne pamiatky, osobnosti, flóra, názvy ulíc 
Dúbravky a pod.) – v utorok 22. októbra 2019 
v DK D 

Spoločné sviatočné predvianočné posedenie s kultúrnym programom 
pre seniorov so starostom a zástupcami MČ v spolupráci s Odd. 
sociálnych vecí a zdravotníctva – v utorok 17. decembra 2019 

Vianočno – novoročný koncert vo farskom kostole svätých Kozmu 
a Damiána pod záštitou starostu – v piatok 27. decembra 2019 
o 15.30 hod.


