Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Nová
Dubnica
M. Gorkého 834/23, 018 51 Nová Dubnica

OZNAMY NA 31. NEDEĽU CEZ ROK

30. 10. 2022

Liturgia týždňa:
 v utorok je slávnosť Všetkých svätých
 v stredu je spomienka na všetkých verných zosnulých
 v piatok je spomienka sv. Karola Boromejského, biskupa
 Budúca nedeľa je 32. nedeľa v cezročnom období
Oznamy:

 V utorok 1. novembra na slávnosť Všetkých svätých sv. omše budú ako v nedeľu.
Pobožnosť za duše v očistci na cintoríne v Novej Dubnici a aj v Kolačíne bude
o 15:00 h.
 V stredu 2. novembra, na Spomienku zosnulých, budú sväté omše v Novej Dubnici
o 6:45; 16:30;a 18:00. V Kolačíne o 17:00. V Kolačíne bude sv. omša aj v piatok
o 17:00, a v sobotu o 8:00.
 V piatok vás pozývame na duchovnú obnovu farnosti, ktorá aj tento rok bude
prebehať počas prvých piatkov, cez večernú sv. omšu o 18:00. Obnova od názvom
„Dotyk milosrdenstvá“ je určená pre všetkých, ktorým záleží na duchovnom živote.
 Minulý týždeň sa na misie vyzbieralo 2059 - €.
 Prosíme dievčatá, ženy, prípadne mužov, ktorí by boli ochotní pomôcť pri
upratovaní kostola, aby sa prihlásili v sakristii kostola najlepšie po svätých
omšiach.
 Dospelí, ktorí chcú prijať sviatosť krstu, sa môžu do konca októbra prihlásiť v
sakristii kostola, najlepšie po svätých omšiach.
 Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 6, v Kolačíne skupina č. 9. Ďakujeme
vám všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní a ostatných prácach okolo kostola
a saleziánskeho domu.



Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých zosnulých t.j. v stedu 2.11.2022 nábožne navštívi kostol,
alebo kaplnku, pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu
privlastniť iba dušiam v očistci. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do
polnoci určeného dňa.
Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať
odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra.
Jedna svätá spoveď však stačí na všetky odpustky.
Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätá spoveď (krátko predtým, alebo
potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otče náš,
Zdravas a Sláva). Ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

