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                                    OZNAMY NA 2. ADVENTNÚ NEDEĽU   04. 12. 2022 
 
Liturgia týždňa: 

 v pondelok je spomienka bl. Filipa Rinaldiho, kňaza 

 v stredu je spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi  

 vo štvrtok  je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie 

 Budúca nedeľa je 3. adventná nedeľa 
 
Oznamy: 

 Dnes popoludní  od 15:00 h., pozývame rodičov s deťmi na adventné popoludnie do nášho 
saleziánskeho strediska, pripravený je pre vás bohatý program. 

 Od utorka pokračujú „rorátne“ ranné sv. omše. Sú v nezmenenom čase o 6:45.  V utorok a 
vo štvrtok sú zamerané pre deti s rodinami. 

 Pozývame vás na tradičné trojkráľové koncerty, ktoré sa budú konať 14., 15., 20., 21. a 22. 
januára 2023 v kultúrnom centre Panorex v Novej Dubnici. Predpredaj lístkov začne budúci 
pondelok, 12.12.2022 o 12:00hod. Bližšie informácie vám predstavíme o týždeň v oznamoch a na 
plagátoch vo výveske. Tešíme sa na vás. 

 V stredu 7.12. od 16:30 začne p. farár zapisovať úmysly sv. omší na mesiace január, február 

a marec 2023. 

 Vo štvrtok 8. decembra, na slávnosť Nepoškvrneného počatia P. Márie,  budú sväté omše v 
Novej Dubnici o 6:45; 16:30;a 18:00. V Kolačíne o 17:00. 

 Pozývame všetkých, ktorí chcú hlbšie prenikať do obsahu kresťanskej viery, na tretí 
Teologický večer z cyklu s názvom: VERÍM. 
Uskutoční sa dnes   o 17.30 v Katechetickej miestnosti saleziánskeho strediska v Novej 
Dubnici. 

 Ak má niekto chorého príbuzného, ktorý by chcel pred sviatkami prijať sviatosť zmierenia a 
eucharistiu, nech ho nahlási po sv. omšiach v sakristii kostola . (Treba nahlásiť adresu aj 
telefónne číslo). Po dohode s kňazom ho môžete priviesť aj do kostola. Nenahlasujte toho, ku 
komu kňazi chodia pravidelne a u koho boli teraz na prvý piatok!  

 Minulý týždeň sa na charitu vyzbieralo  1.768,-€ .  Dobrodincom úprimne  ďakujeme a 
vyprosujeme hojné Božie požehnanie.  

 Takmer pred 100 rokmi prišli saleziáni a saleziánska charizma na Slovensko. Duchovná príprava 
pokračuje 4. etapou s názvom „Opojení veľkosťou“.  Obdobie v rozmedzí rokov 1939 až 1948 je 
poznačené saleziánskym „triumfalizmom“. Diela sa otvárajú, povolania pribúdajú, pozitívne 
ohlasy sa množia. V roku 1940 prichádzajú na Slovensko, do Trnavy, aj Dcéry Márie Pomocnice 
(saleziánky). Saleziáni si uvedomujú rozkvet svojho diela. Podobne to môže byť aj v našich 
životoch. Cítime „opojenie vlastnou veľkosťou“ a zabúdame na jednoduchosť, poníženosť a 
pokoru. Obdobia Adventu a Vianoc sú príležitosťou uvedomiť si malosť a pokoru Boha, ktorý 
prichádza nenápadne a skromne k nám. Viac informácií nájdete na trojhrane v kostole a na 
internetovej stránke 100.saleziani.sk. 

 Ponúkame vám hodnotné knihy, vhodné ako vianočný darček. Zakúpiť si ich môžete  v kostole   
po nedeľných sv. omšiach, ktoré sú o 9:00 a 10:30. 

 Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 1.  a v Kolačíne upratuje  skupina č. 4. Ďakujeme vám 

všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní a ostatných prácach okolo kostola a saleziánskeho 

domu.  


