
Hlavný stan na 3.poschodí B budovy univerzity na 
Sihoti, 419 (úplne hore, úplne vzadu :-)
1. čajovňa
Príjemné prostredie, samoobslužná zóna (možnosť 
pripraviť si kávu, čaj, cappuccino, čokoládu za 
dobrovoľný príspevok), knižnica s výberom kvalitnej 
literatúry a časopisov, audio a videosystém na vyt-
vorenie pohodovej relaxačnej atmosféry v priebehu 
dňa alebo študijných prestávok. Možnosť stretnúť sa s 
priateľmi, zahrať si stolný futbal, oddýchnuť si...
2. zóna ticha
Ekumenická kaplnka. K dispozícii Biblie, breviáre, 
literatúra na osobnú reflexiu a denné zamyslenia. 
Miesto pre stíšenie sa, osobnú i spoločnú modlitbu, 
nielen pred skúškou :-).
3. kancelária
Pracovňa univerzitného kaplána, zakristia, 
miestnosť pre duchovné poradenstvo, osobný 
rozhovor a sv. spoveď.

UPeCečkoSme spoločenstvo mladých ľudí (a haluzákov :-), 
ktorých cieľom je duchovná starostlivosť o študentov 

na univerzitách v Trenčíne.
Naše univerzitné pastoračné centrum (U-Pe-Cečko) 

sa snaží vytvárať priestor  pre stretávanie sa mladých 
ľudí hľadajúcich svoj vzťah k Bohu, 

ľuďom i k sebe samým.
Dostali sme dar viery. Popri štúdiu chceme zmyslu-

plne využiť naše dary a talenty, spoločne tráviť voľný 
čas a podeliť sa s našou radosťou. 

UPC Ti pomôže objaviť alternatívny život s trvácnymi 
hodnotami. Nevieš sa rozhodnúť? Prečítaj si na 

našom webe výpovede absolventov TnUNI
 ( seriál “Čo mi dalo UPC“ ).

Patrónmi UPC sú svätí zo Skalky pri Trenčíne.

Najmladšie UPC-ečko s najstarším 
pútnickým miestom na Slovensku

Na výške vyššie :-)

Okrem siete študentských gitarových omší a 
celoročného programu tu čaká na teba: Stretká, 
prednášky a besedy na zaujímavé témy s pozvanými 
hosťami. Duchovná obnova (chatovica) v horách pred 
Vianocami a Veľkou nocou, adorácie, opekačky, pro-
jekt Varíme s kaplánom (súťaž o najlacnejšie a chutné 
vlastné recepty), noc v kláštore, víkendová príprava 
na manželstvo (apríl a október). Púte k patrónom UPC 
do jaskyne na Skalke pri Trenčíne, Katarínska show, 
fašiangovica, športové akcie a turnaje. Štvrtkové 
adventné a pôstne večery pre stredoškolákov.

Chyť si svojho prváka. „Čo študentský život dáva a 
čo berie“. Veni Sancte Made in Keňa: žirafy hľadiace 
do neba 3. narodeniny UPC: Pastoračné centrum pre 
mladých v Ostrave - vlak bez koľajníc  AKADEM = fes-
tival slovenských U-pe-ce-čiek Návšteva Akademickej 
farnosti ČVUT Praha UPC Štedrá večera; Silvester a 
Nový rok v Ríme; Európske Taizé stretnutie 1. UPC - 
čkársky ples Grázli. Don Juraj, SDB z basy pre mladis-
tvých v Sučanoch Big Europe trip Ako z toho kola 
von? Cenacolo na SK: skutočné príbehy a návšteva 
bývalých závislákov Jeden víkend bezdomovcom Pozri 
sa pravde do očí - pánska jazda v teréne - lukostreľba 
Očarujúca - Babinec - Krása ženy Kalčetový turnaj 
Sihoť vs. Záblatie  Mreža sestry Zdenky Běž na věž: 
večer a opekačka na Československej hranici Festival 
Lumen Na Božie Telo skoč do vody smelo Promócie v 
jaskyni - rozlúčka s patrónmi na Skalke Te Deum Splav 
Vltavy Národné stretnutie mladých R13  www.rio13.sk

Všetky novinky a aktualizácie sleduj na 
www.upctn.sk alebo pošli prázdny mail na 
kontakt@upctn.sk (mailing-list). Na webe máš k dis-
pozícii aj galérie a mp3 záznamy prednášok a tém z 
návštev všetkých hostí, ktorí nás doteraz v Trenčíne  
navštívili. Využi možnosť prípravy na prijatie sviatostí 
(1. sv. prijímanie, birmovka) v našom UPC. 
Daj o sebe vedieť :-) 



Kontakty:
Univerzitné pastoračné centrum sv. Andreja Svorada

a Benedikta, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 
Študentská 2 (B budova, 3. poschodie, č. 419), 

911 50 Trenčín
kancelária 032/7400132        čajovňa 032/7400133

www.upctn.sk                   Upc Trenčín

 

Koordinátori:
FZ Zuzka 0910 286 840, zuzana@upctn.sk
FŠT Tomáš 0949 110 998, tomas@upctn.sk
FSEV Mirka 0908 089 511, mirka@upctn.sk
CUP Politológia, Jaro 0907 767 538 jaroslav@upctn.sk 

Ubytovne Janka a Peter, Miška 0918 047 721 
michaela@upctn.sk
Internát TIME, Katka 0908 945 276
katka@upctn.sk
Internát Záblatie, Štefan 0914 258 863 
stefan@upctn.sk 

Absolventi TnUNI, Mária 0908 534 469
maria@upctn.sk
Absolventi iných VŠ pracujúci v TN, Ľubka 0903 813 481 
lubka@upctn.sk
Stredoši (Dé- eMko a DAK), Majka 0949 342 465
maris@upctn.sk

Univerzitný kaplán, o. Juraj    juraj@upctn.sk 
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Pravidelné akcie a aktivity v akademickom roku 2012/2013

Nedeľa: 20:30  sv. omša v kaplnke na 5.posch. internátu Dopravnej 
akadémie v Zlatovciach
Pondelok: 19:00 sv. omša v kostole Notre Dame; posledný pondelok 
v mesiaci po sv.omši adorácia
21:00 Stretko Impulz pre život v suteréne internátu v Záblatí.
Utorok: 19:30  sv. omša a večer na internáte Dopravnej akadémie. 
Vysoši  a absolventi stredošom. Kaplnka a klubovňa na 5.posch. 
21:00 športový večer UPC v telocvični TnUNI (A budova na Sihoti)
a večerná modlitba na palubovke
Streda: 11:45 modlitba a impulz v UPC na Sihoti
18:30 vysokoškolské stretko v UPC na Sihoti (témy: Moje hľadanie 
Boha, Očarujúce a vodiči, Partneri a vyvolené)
Štvrtok:  18:00 v UPC - párny týždeň: Kinofórum a filmové večery  
                                           - nepárny týždeň: Večer hier

Duchovné poradenstvo a sv. spoveď (keď ti je ťažko...)
Kancelária UPC na Sihoti: pondelok 15:30–17:30, streda 13:00–15:00 
Klubovňa v Záblatí: pred a po pondelkovom stretku
Kostol Notre Dame: pondelok 18:30 – 19:00
Internát Dopravnej akadémie v Zlatovciach (oproti Dé-eMku), 
5.posch., A 534; Utorok 19:00 – 21:00 (pred a po sv. omši)

UPC na Sihoti (čajovňa a zóna ticha) sú otvorené: od pondelka 
do štvrtka 10:00 – 16:00. 

Spoznáš, na čom záleží...


