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OZNAMY NA 34. NEDEĽU CEZ ROK                                  20. 11. 2022
              

Liturgia týždňa:

                                                                                                   
 v pondelok je spomienka Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie
 v utorok je spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice 
 vo štvrtok je spomienka na sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov 
 v piatok je ľubovoľná spomienka sv. Svätej Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
 Budúca nedeľa je 1. adventná nedeľa

Oznamy:

.  

  Dnes /na nedeľu Krista Kráľa/ sa koná vo všetkých farských kostoloch
obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského
pokolenia určenej na tento sviatok, môže získať za obvyklých podmienok
úplne odpustky.  

 V nedeľu podvečer 20.11. o 17:00 bude organizačné stretnutie ohľadom
Adventných popoludní. Dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní pomôcť s
dieľničkami prosíme, aby určite prišli do čajovne oratória. Zároveň
oznamujeme deťom a rodičom, že 1. adventné popoludnie bude 27.11. o
15:00 v priestoroch oratória. Bližšie info nájdete na plagáte na výveske a na
našej webovej stránke.

 Budúcu nedeľu, prvú adventnú, sa bude konať v kostoloch zbierka na
charitu. Podporiť ju je možné aj online na www.charitaza.sk.

 Minulý týždeň sa na prevádzku a údržbu kostola a saleziánskeho domu
vyzbieralo v ND 1.908,-€ a v Kolačíne 297,-€. Dobrodincom úprimne
ďakujeme a vyprosujeme hojné Božie požehnanie. 

 Na budúcu nedeľu / 1.adventnú/ budeme požehnávať po nedeľných svätých
omšiach adventné vence.

 Ak niekto chce darovať do kostola Vianočný strom, prosíme nech to ohlási
v sakristii, alebo zavolá na tel. číslo 0908 720 280.

 Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 10. a v Kolačíne upratuje skupina
č.2. Ďakujeme vám všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní a ostatných
prácach okolo kostola a saleziánskeho domu. 



List biskupov Slovenska mladým v rámci týždňa Cirkvi pre mládež  
Drahí mladí,

počas ostatných mesiacov sme často počúvali s vami výzvu Svätého Otca Františka, aby sme
kráčali spolu. A chceme vám povedať: Je radosťou každého biskupa vidieť vás, mladých ľudí, ktorí
si uvedomujete, že patríte do rodiny Cirkvi, prinášate do nej požehnanie a nesiete nadšenie.

Hovoríme, že máte svoje miesto v Cirkvi, ktoré je nezastupiteľné a túžime, aby ste sa ho
naplno ujali. Vidíme, že táto doba neprináša mladým ľuďom ľahké okolnosti a stojíte pred
rozhodnutiami, výzvami a požiadavkami, ktoré si vyžadujú mnoho síl, aby ste obstáli. Uisťujeme vás
o našej blízkosti a ešte viac o blízkosti Krista. Ježiš  je s vami na každej z vašich životných ciest. 

Ak má byť Kristus uprostred nás, potrebujeme my, aj vy hľadať spôsoby, ako kráčať spoločne
v jednote. Slovom spoločne nemyslíme len vás a nás biskupov, ale aj medzi vami mladými navzájom,
v spoločenstve s rodinami, staršími ľuďmi, aj tými ktorí sú zaznávaní. Buďme teda spolu staviteľmi
mostov tak, ako vládzeme. 

Vyzýva nás k tomu aj pápež František, ktorý v Posolstve mladým k  37. svetovému dňu
mládeže napísal: „Milí mladí, je načase, aby sme sa opäť náhlivo vydali na cestu ku konkrétnym
stretnutiam; na cestu, kde opravdivo prijmeme tých, ktorí sú iní ako my, ako sa to udialo medzi
mladučkou Máriou a oveľa staršou Alžbetou. Len tak prekonáme vzdialenosti – medzi generáciami,
medzi spoločenskými triedami, medzi etnickými skupinami a kategóriami všetkého druhu – ba
prekonáme aj vojny. Mladí ľudia sú vždy nádejou na novú jednotu roztriešteného a rozdeleného
ľudstva. Ale len ak majú pamäť, len ak počúvajú drámy a sny starých ľudí. Nie je náhodou, že vojna
sa vrátila do Európy v čase, keď vymiera generácia, ktorá ju zažila v minulom storočí. Preto je
potrebné spojenectvo medzi mladými a starými, aby sme nezabudli na lekcie z histórie, aby sme
prekonali polarizáciu a extrémizmus tejto doby.

V tomto krásnom období vášho života choďte vpred, neodkladajte to, čo vo vás Duch môže
vykonať! Zo srdca žehnám vašim snom a krokom.“

K tomuto žehnaniu sa pripájame aj my.

Biskupi Slovenska 

Príhovor prosíme prečítať v rámci oznamov na nedeľu Krista Kráľa, 20. novembra 2022.


