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OZNAMY NA 34. NEDEĽU CEZ ROK      21. 11. 2021 

               
Liturgia týždňa: 
          

 v pondelok je spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice  

 v stredu je spomienka na sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov  

 vo štvrtok je ľubovoľná spomienka sv. Svätej Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice 

 vo štvrtok je spomienka na všetkých zomrelých rodičov saleziánov  

 Budúca nedeľa je 1. adventná nedeľa 
 
 
Oznamy: 
 

 
.   

 Náš okres je v čiernej fáze. Prosíme o ohľaduplnosť. Počas týždňa aj 
v nedele, pôjdeme v režime OP (očkovaní, prekonaní) max. 50 ľudí. 
V nedeľu pridávame v Novej Dubnici sv. omšu o 11:30. Členovia jednej 
domácnosti môžu sedieť pri sebe.   V interiéri kostola je povinnosť mať 
respirátor. Z každej sv. omše musí byť zoznam účastníkov.  
 

 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.   

 Na budúci týždeň bude  zbierka na charitu.  

 Minulý týždeň sa na prevádzku a údržbu kostola a saleziánskeho domu 
vyzbieralo    v ND 1.603,-€ a v Kolačíne 260,-€. Dobrodincom úprimne  
ďakujeme a vyprosujeme hojné Božie požehnanie.  

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

 Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 12. a v Kolačíne upratuje skupina 
č.3. Ďakujeme vám všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní a ostatných 
prácach okolo kostola a saleziánskeho domu.  
 

Pane Ježišu, Božský Lekár, prosíme ťa dnes za všetkých lekárov, sestričky a zdravotníkov, 

ktorí sa v týchto dňoch s ochotou a súcitom, avšak častokrát už na pokraji svojich síl, 

skláňajú k pacientom. Daj im, Pane, potrebnú silu, ochotné srdce a nevyhnutnú trpezlivosť, 

nech sú neustále nástrojmi tvojej milosrdnej lásky.  



 

 
 
 

Príhovor k mladým na 36. svetový deň mládeže  

         

 

Drahí mladí.  

V prvom rade vám v tomto Týždni Cirkvi pre mládež chceme poďakovať za vašu vernosť a za to, že 

ste tu. Mnohokrát ste medzi prvými stáli počas pandémie ako dobrovoľníci. Alebo ste sa zapojili do 

mnohých projektov, cez ktoré milujete ľudí, a tak ukazujete svetu, že Ježiš je živý. Odráža to Boží 

život, ktorý v sebe nesiete. Ste darom nielen pre svoje okolie, rodinu a priateľov, ale aj pre Cirkeva svet. 

A my ďakujeme Bohu za tento dar.  

Ste „Božie teraz“ –  ako hovorí Svätý Otec František. Práve dnes, keď slávime 36. svetový deň 

mládeže, chceme, aby sa napĺňali slová jeho posolstva na vašu adresu:  „Milá mládež, aký veľký potenciál 

je vo vašich rukách! Akú silu nosíte vo svojich srdciach!“  – A dodajme, že sme radi,  

že ste tu, lebo túto silu a váš potenciál veľmi potrebujeme.  

         Svätý Otec nás – a špeciálne vás mladých – vo svojom posolstve k tomuto dňu mládeže ďalej 

pozýva:  vstať a stať sa svedkami. Nebojte sa. Nemusíte byť dokonalí, Ježiš vás stretáva tam, kde sa práve 

teraz nachádzate. Vie o vašich zápasoch. Ježiš vám rozumie. Jeho láska a jeho milosť vás dvíha a 

pripomína, že vždy môžete začať odznova. Zveruje vám poslanie, ktoré potrebuje vašu silu a vášeň!  

Vy – drahí mladí – ste vyslancami Krista na miestach, kde práve ste.  Kristus s vami počíta  

aj Cirkev s vami počíta. Dôverujeme vám a ďakujeme, že nás učíte snívať aj  smelo napredovať.  

Chceme vás dnes povzbudiť k takejto odvahe:  kráčať vpred, vidieť nové horizonty a novú nádej pre 

miesta a ľudí, s ktorými trávite svoj čas.  

Pozývame vás aj na našu spoločnú cestu smerom k Národnému stretnutiu mládeže, ktoré nás čaká na 

budúci rok v Trenčíne. Bude to čas radostného prežívania spoločenstva s Ježišom i s bratmi  

a sestrami. Kým sa tam stretneme, bude naša i vaša cesta viesť cez mnohé životné okolnosti. Spoločne 

však môžeme pripraviť svoje srdcia prostredníctvom duchovnej prípravy, ktorá odštartuje práve dnes, na 

sviatok Krista Kráľa a ktorá nesie názov Výšiny. Každý z vás je pozvaný vykročiť   

a vydať sa spolu s Pannou Máriou na cestu za Ježišom. Veríme, že – spolu so svojimi kňazmi, katechétmi 

či animátormi – zažijete nádhernú duchovnú púť po biblických vrchoch, ktorú pre vás s láskou 

pripravujeme. 

 

Žehnáme vás a sprevádzame modlitbami.   

Vaši biskupi Slovenska 

 

 

 

 
Príhovor prosíme prečítať v rámci oznamov na nedeľu Krista Kráľa, 21. novembra 2021. 

 

 

 


