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Týždeň Cirkvi pre mládež 2022 

Drahí bratia kňazi, 

V týždni od 14. do 20. novembra 2022 budeme prežívať Týždeň Cirkvi pre mládež. 

V uvedených dňoch sme pozvaní viac myslieť na mladých v Cirkvi, modliť sa za nich a s 

nimi, a dať im možnosť zažiť, že sú dôležitou súčasťou Cirkvi, ktorej na nich záleží a počíta 

s nimi. Tento týždeň vyvrcholí nedeľou Krista Kráľa, ktorú pápež František ustanovil ako 

diecézny svetový deň mládeže. Spoločne tak môžeme uvažovať nad témou, ktorú v tejto 

súvislosti svätý otec zvolil na tento rok: „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa“ (Lk 1,39). 

Vydajme sa na cestu túto cestu s Máriou a sprevádzajme na tejto ceste aj mladých. A to nielen 

počas uvedeného týždňa, ale aj v perspektíve celého nášho putovania za Kristom. Využime 

túto príležitosť a začnime sa pripravovať na nastávajúce Svetové dni mládeže, ktoré sa 

uskutočnia už lete roka 2023 v Portugalsku. 

Všetkých pozývame na svätú omšu, ktorú pri príležitosti spomenutého diecézneho 

svetového dňa mládeže, bude pre mladých celej bratislavskej arcidiecézy sláviť otec 

arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina v Bratislave počas nedele 

Krista Kráľa, 20. novembra o 10:30 hod. 

Povzbudzujeme Vás, aby ste podľa svojich možností aj Vy vo svojej farnosti počas 

Týždňa Cirkvi pre mládež pripravili aktivity pre mládež, v ktorých sa bude spájať modlitba, 

prijatie, spoločenstvo a formácia. 

Vašu aktivitu na úrovni farnosti, či spoločenstva chceme podporiť programom, ktorý 

sme vytvorili a je otvorený pre mládež celej bratislavskej arcidiecézy: 

 PONDELOK 14. 11. o 18:00 - zábavno-vedomostný kvíz v dome Quo Vadis 

v Bratislave. 

 UTOROK 15. 11. o 18:30 - Utorok vo Vinici – zážitok spoločenstva s Ježišom Kristom 

a mládežou. Začíname sv. Omšou a pokračuje hrou s názvom “Fast and furious”. 

Uskutoční sa v Arcidiecéznom centre mládeže VINICA v Bratislave. 

 STREDA 16. 11. 16:00 - Quarantore (40 hodinová adorácia), ktorá bude trvať do 

PIATKU 18. 11. 8:00. Mladí sa budú môcť zapísať na konkrétnu hodinu a prísť adorovať 

do kaplnky v Arcidiecéznom centre mládeže VINICA. 

 POČAS CELÉHO TÝŽDŇA bude prebiehať tretí ročník súťaže TUMBA (Týždeň úloh 

mladým Bratislavskej arcidiecézy), ktorá je súťažno-zábavnou hrou, ktorá mládež vyzýva 

plniť rôzne úlohy: zábavné, evanjelizačné a charitatívne. Cieľom súťaže je mladých 

povzbudiť a motivovať k angažovanosti tam, kde žijú a pritom prežívať svoju vieru 

naplno. Prihlasovanie na TUMBU a informácie nájdete na stránke: bit.ly/tumba2. 

Informácie o všetkých aktivitách nájdete taktiež na stránke www.mladezba.sk. 

Zároveň Vás prosíme o uvedenie programu vo Vašich farnostiach v nedeľných oznamoch. 

Vaše úsilie v práci s mládežou si veľmi ceníme a vyprosujeme Vám pri tom veľa 

milostí od nášho Pána. 

Pochválený buď Ježiš Kristus! 

Marek Vranka 

Predseda Komisie pre mládež 

Bratislavskej arcidiecézy 
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