
 

 
 

Rímskokatolícka cirkev  -  Farnosť Nová 
Dubnica 

M. Gorkého 834/23, 018 51 Nová Dubnica  

 
                   

                  OZNAMY NA 27. NEDEĽU CEZ ROK  02.10.2022 
  

Liturgia týždňa:          

 V utorok je spomienka na sv. Františka Assiského 

 V piatok je spomienka Ružencovej Panny Márie 

 Budúca nedeľa je 28. nedeľa v cezročnom období 
 
 

Oznamy: 

 Októbrová pobožnosť k Panne Márii sa bude modliť každý deň  pred večernou sv. 
omšou od 17.15 hod. 
v pondelok:  spoločenstvo Obnova k Duchu svätému 
v utorok:       Františkánsky svetský rád 
v stredu :      ružencové bratstvo a modlitby matiek 
vo štvrtok:    je vyložená Sviatosť oltárna 
v  piatok:      spoločenstvo Božského srdca Ježišovho 
v sobotu a v nedeľu: ostatní veriaci 

 Kto by chcel prispieť na seminár, môže tak urobiť, v sakristii kostola je pripravená 
pokladnička.  

 V piatok vás pozývame na duchovnú obnovu farnosti, ktorá tento rok bude 
prebehať vo farskom kostole počas prvých piatkov, cez večernú sv. omšu o 18:00. 
Obnova je určená predovšetkým pre rodiny, ale aj pre všetkých, ktorým záleží na 
duchovnom živote. 

 V sobotu 8.10. o 9:00 bude v Kolačíne sv. omša, po ktorej  požehnáme   hasičskú 
zbrojnicu.  

 Pozývame rodiny s deťmi na tradičnú Šarkaniádu, ktorá sa uskutoční po troch 
rokoch v nedeľu 9.10. o 15:00 na lúke pri salaši. Od oratka odchádzame o 
14:15.Okrem šarkanov si doneste aj niečo na opekanie, oheň zabezpečíme. V 
prípade nepriaznivého počasia bude náhradný program v oratóriu. 

 Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 1, v Kolačíne skupina č. 5. Ďakujeme 
vám všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní a ostatných prácach okolo kostola 
a saleziánskeho domu. 

 
  OHLÁŠKY: 
Ohlasujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať:  
 
V piatok 7.10.2022 vo farskom kostole v Novej Dubnici  
 
Vladimír Kováč                                 pochádzajúci          z   Dubnice nad Váhom   a 
Lívia Guzmová                                  pochádzajúca          z   Dubnice nad Váhom        
 
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. 


