
 

 
 

Rímskokatolícka cirkev  -  Farnosť Nová Dubnica 

M. Gorkého 834/23, 018 51 Nová Dubnica  
              
                 
           OZNAMY NA 1. PÔSTNU NEDEĽU            26. 02. 2023 

Liturgia týždňa:          
 Budúca nedeľa je 2. pôstna nedeľa 

 

Oznamy: 

 V stredu 1.3. od 16:30 začne p. farár zapisovať úmysly sv. omší na mesiace apríl, máj a jún 
2023. 

 V piatok vás pozývame na duchovnú obnovu farnosti, ktorá tento rok prebieha         
počas prvých piatkov, cez večernú sv. omšu o 18:00.  

 Dnes je zbierka na Katolícku charitu. Určená je na pomoc Turecku a Sýrii, ktoré zasiahli ničivé 
zemetrasenia. Ľudia môžu posielať finančnú pomoc, aj prostredníctvom stránky alebo účtu 
Charity. Ďalšie informácie sú na plagátoch na nástenke a na web stránke. 

 Aj Saleziánske občianske združenie SAVIO rozbehlo finančnú zbierku Tehlička. Počas 
celého pôstu môžete prispieť do pripravenej pokladničky, ktorá sa bude nachádzať pod 
sochou Panny Márie.  

 Krížovú cestu sa vo farskom kostole budeme modliť v piatky od 17:15 h., a v nedele od 15:00.  
V  Kolačíne bude bývať pobožnosť krížovej cesty vo štvrtky od 16:15 h. 

 Rozpis spoločenstiev, ktoré budú viesť pobožnosť krížovej cesty nájdete na výveske pred  
kostolom.  

 Prosíme Vás o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov, ktoré každý rok používame na  
prípravu a realizáciu aktivít pre deti a mládež prostredníctvom nášho občianskeho 
združenia DOMKA-Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Nová Dubnica. Potrebné 
tlačivá sa nachádzajú v zadnej časti kostola na stole. 

 Pre deti, mládež a rodiny počas Jarných prázdnin ponúkame pestré podujatia.   Program 
nájdete na nástenke pred kostolom a  na našich sociálnych sieťach a web stránke. 

 Deti, školáci, rodiny s deťmi 2 stupňa ZŠ, ktoré majú záujem ísť v stredu 1.3., od 10.00-17.00 
na výlet, môžu sa zapísať zoznam je vzadu na stolíku. 

 Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 2. a v Kolačíne upratuje skupina č. 6. 
Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní kostola. 

    
-Takmer pred 100 rokmi prišli saleziáni a saleziánska charizma na Slovensko. Duchovná príprava pokračuje 6. etapou 

s názvom „Nevzdávať sa“.  Prežívame roky tvrdého komunizmu. Celé saleziánske dielo je zruinované. Mnohí sa 

po väznení, napriek perzekúciám, nevzdávajú a premýšľajú, ako začať na ruinách stavať, ako pomaly a postupne 

s vytrvalosťou pracovať na budovaní Božieho kráľovstva. Uprostred mnohého zmaru kvitne saleziánska 

charizma aj v podobe prvého slovenského spoločenstva Dobrovoľníčok dona Bosca (VDB) založeného v roku 

1965. Počas tohto pôstneho obdobia vám ponúkame tému vytrvalosti a trpezlivosti, keď Božia milosť často 

nepôsobí cez mimoriadne zásahy, ale vďaka drobnej práci, cez drobné odriekania a každodennú askézu. Viac 

informácií nájdete na trojhrane v kostole a na internetovej stránke 100.saleziani.sk. 

-Pre deti, mládež a rodiny sme pripravili počas Jarných prázdnin nasledujúci program, z ktorého vyberáme: 

Nedeľa 24.2., 15.00-17.30: rodinné oratórium;  
18.00-20.00: Kalčetový večer 
Utorok 28.2., 18.30-21.00: Florbalový večer pre mládež 
Streda 1.3., 10.00-17.00: Turistika: Vlčí Kostol (Košecké Rovné) 
Piatok 3.3., 9.30-12.00: Florbalový turnaj mladších chlapcov (3.-7.r. ZŠ);  
18.00 Duchovná obnova so sv. omšou a adoráciou (v kostole v Novej Dubnici); 
Sobota 4.3., 12.45-13.45: Korčuľovanie a hokej na Zimnom štadióne v Dubnici n.V. 
Nedeľa 5.32., 15.00-17.30: rodinné oratórium; Viac informácií na nástenke, našich sociálnych sieťach a web stránke. 

http://100.saleziani.sk/

