Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Nová
Dubnica
M. Gorkého 834/23, 01851 Nová Dubnica,

OZNAMY NA 24. NEDEĽU CEZ ROK
11.9. 2022
Liturgia týždňa:
 V pondelok je ľubovoľná spomienka najsv. mena Mária
 V utorok je spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa

V stredu, je sviatok Povýšenia sv. Kríža

Vo štvrtok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

V piatok spomienka sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov
Budúca nedeľa je 25. cezročná nedeľa.
Oznamy:


Vo štvrtok, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, budú Sväté omše ráno o 7,30, 9,00 a večer
o 18,00. V Kolačíne o 8,00.



Vo štvrtok pokračujeme v kostole adoráciou po rannej sv. omši až po večernú sv. omšu. Vzadu v kostole
na stolíku je rozpis, na ktorý sa môžete zapísať k jednotlivým časom. Je potrebné, aby boli na stanovený
čas napísané aspoň dve mená.
V sobotu 17.9. na sv. omši o 10:00 prijmú naši mladí sviatosť birmovania. Obnova a spovedanie
birmovancov bude v piatok 16.9. od 17:00 hod. V piatok po sv. omši bude pre birmovancov povinný
nácvik samotnej slávnosti. Spovedanie rodičov a príbuzných bude počas večerných sv. omší.
Tento týždeň upratuje v NDca skupina birmovanci, v Kolačíne skupina č. 2. Ďakujeme vám všetkým,
ktorí pomáhate pri upratovaní a ostatných prácach okolo kostola a saleziánskeho domu.




Takmer pred 100 rokmi prišli saleziáni a saleziánska charizma na Slovensko. Okrúhle jubileum oslávime
o dva roky. Vďačnosť, ktorú ako saleziáni za túto milosť cítime, sa pretavila do myšlienky venovať
niekoľko mesiacov duchovnej príprave. Pozývame saleziánsku rodinu, ale aj ďalšie spoločenstvá a
sympatizantov dona Bosca, aby sa do nej aktívne zapojili. Príprava začala symbolicky – na 98. výročie
príchodu v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne a potrvá do sviatku blahoslaveného dona
Titusa Zemana 8. januára 2024. Bude rozdelená do 12 časových období, počas ktorých bude saleziánskej
rodine i ďalším spoločenstvám ponúknuté bližšie spoznať jednotlivé etapy pôsobenia saleziánov na
Slovensku. Tie priblížia príbehy a svedectvá života vybraných saleziánov z histórie, napríklad Ernesta
Macáka, Andreja Dermeka či Štefana Turanského. Doplnené budú ďalšími materiálmi na duchovné
obnovy i stretká. Viac informácií nájdete na nástenke a na internetovej stránke 100.saleziani.sk.
OHLÁŠKY:
Ohlasujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať:
V sobotu 17.9.2022 vo farskom kostole v Novej Dubnici
Marek Nezník
Ema Bajová

a
pochádzajúca

z farnosti

Nová Dubnica

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.

