
 

 
 

Rímskokatolícka cirkev  -  Farnosť Nová Dubnica 

M. Gorkého 834/23, 018 51 Nová Dubnica  

              
 

       OZNAMY NA 3. CEZROČNÚ NEDEĽU           22. 01. 2023 

               
Liturgia týždňa:          

 v utorok je sviatok sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, patróna saleziánov 

 v stredu je sviatok Obrátenie sv. apoštola Pavla 

 vo štvrtok je spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov 

 v sobotu je  spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi 

 Budúca nedeľa je 4. nedeľa v Cezročnom období 
 
Oznamy: 

 Dnes je zbierka na prevádzku a údržbu kostola a saleziánskeho domu. 
Dobrodincom vopred ďakujeme za milodary. 

 Pozývame všetkých, ktorí chcú hlbšie prenikať do obsahu kresťanskej viery, na 
štvrtý teologický večer z cyklu s názvom:  VERÍM. 
Uskutoční sa v nedeľu 22.1.2023 o 16.30 v Katechetickej miestnosti saleziánskeho 
strediska v Novej Dubnici. 

 100 ročnica-5.etapa: 
Takmer pred 100 rokmi prišli saleziáni a saleziánska charizma na Slovensko. Duchovná príprava 

pokračuje 5. etapou s názvom „Prekroč hranicu“.  Roky 1948 až 1952 znamenajú postupné 

okliešťovanie slobody a začiatky komunistického prenasledovania. Saleziáni musia hľadať nové 

možnosti, prekračovať hranice, a to nielen tie fyzické. Prekračujú ohraničenosť svojho myslenia, 

svojej práce, svojich predstáv, svojich diel a otvárajú sa pre čosi nové a nepoznané. Popri donovi 

Boscovi je v tomto pre nás vzorom aj don Titus Zeman. V čom som ja pozvaný, pozvaná 

prekračovať svoje hranice a otvoriť sa? Viac informácií nájdete na trojhrane v kostole a na 

internetovej stránke 100.saleziani.sk. 

 

Oslavy don Bosca  budeme v našej farnosti oslavovať takto: 

- od nedele 22.1 do pondelka 30.1.: Deviatnik - Duchovná príprava 

- v piatok 27.1. o 19:00 bude Mládežnícky večer: Florbalový turnaj miešaných 

družstiev (1 družstvo=4 hráči, z toho aspoň 1 dievča) 

- v sobotu 28.1. o 18:00 bude Slávnostná sv. omša v kostole a po nej 

pohostenie v oratóriu (prosíme zručné dievčatá a ženy o napečenie koláčov, 

ostatné veci zabezpečíme) 

- v nedeľu 29.1. o 15:00 bude Kvíz o don Boscovi pre rodiny a deti: (1 

družstvo=1 rodina alebo 3-5 ľudí) 

- v utorok 31.1. o 9:00 bude sv. omša pre cirkevnú Spojenú školu sv. Jána 

Bosca. 

 

 Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 8. a v Kolačíne upratuje skupina č. 1. 

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní kostola. 


