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                       OZNAMY NA 1. PÔSTNU NEDEĽU            06. 03. 2022 
Liturgia týždňa:          

 Budúca nedeľa je 2. pôstna nedeľa 
 

Oznamy: 

 Dnes je celoslovenská Zbierka na Charitu. Humanitárna pomoc a podpora Charity je 
v tomto naliehavom čase poskytovaná matkám s deťmi z Ukrajiny, ktorí utiekli, popri 
tom naďalej slúži ostatným núdznym bez rozdielu. 

   Biskup Mons. Tomáš Galis, na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie v 
súvislosti s ochorením Covid-19 a vzhľadom na postupné uvoľňovanie obmedzení, 
spojených s týmto ochorením, s platnosťou od 6. marca 2022, t.j. od 1. pôstnej 
nedele, odvoláva dišpenz od povinnosti zúčastniť sa svätej omše v nedeľu a 
prikázaný sviatok, ktorý udelil veriacim katolíkom latinského obradu.   

 Spolu s týmto rozhodnutím povzbudzuje všetkých veriacich, aby sa vrátili k osobnej 
nábožnej účasti na svätých omšiach a k prijímaniu sviatostí, pričom naďalej starostlivo 
dodržiavali stále platné protipandemické opatrenia. 

 Krížovú cestu sa vo farskom kostole budeme modliť v piatky od 17:20 h., a v nedele 
od 15:00 h. túto nedeľu bude po krížovej ceste večeradlo. 
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. 

 

 Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 1. a v Kolačíne upratuje skupina č. 5. 
Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní kostola. 

    

 
OHLÁŠKY: 
Ohlasujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať:  
 
 
V sobotu 12.3. vo  farskom kostole v Novej Dubnici 
 Miroslav Kráľ        pochádzajúci                                z   Košíc                      a 
 Jana Beláňová      pochádzajúca                          z    Novej Dubnice 
 
 
Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech  to oznámi na farskom úrade v Novej 
Dubnici. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb. 

 

 

 

 



 

 

 Pre deti, mládež a rodiny sme pripravili počas Jarných prázdnin nasledujúci program, 
z ktorého vyberáme: 
Nedeľa 6.3., 15.00-17.30: oratórium pre celú rodinu; 
Utorok 8.3., 19.00-21.00: Kalčetový večer 
Streda 9.3., 9.00-16.00: Turistika: z Omšenia na Baské  
Štvrtok 10.3., 19.00-21.00: Biliardový večer 
Piatok 11.3., 6.30-18.00: Lyžovačka – Kubínska Hoľa (Dolný Kubín) 
Nedeľa 13.3., 13.45-14.45: Korčuľovanie a hokej (Aréna Mariána Gáboríka v Trenčíne)  
Viac informácií na www.faranovádubnica.sk a na nástenke. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.faranovádubnica.sk/

