
 

 
 

Rímskokatolícka cirkev  -  Farnosť Nová 
Dubnica 

M. Gorkého 834/23, 018 51 Nová Dubnica  

 
               OZNAMY NA 32. NEDEĽU CEZ ROK 6. 11. 2022 

               
Liturgia týždňa:          

 v  stredu je sviatok Výročie posviacky Lateránskej baziliky 

 vo štvrtok je spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi  

 v piatok je spomienka sv. Martina z Tours, biskupa 

 v sobotu je spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka 

 Budúca nedeľa je 33. nedeľa v cezročnom období 
 

 
Oznamy: 
 
  

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na prevádzku a údržbu kostola. Dobrodincom vopred 
vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania. 

 V nedeľu 6.11.o 15:00 bude mariánske večeradlo. 

 Srdečne Vás pozývame  na slávnostnú svätú omšu ku cti Panny Márie Zázračnej medaily, ktorá 
bude slávená dňa 12.11.2022 o 16.00 hod. v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Kolačíne. 

 V sobotu 19. 11. 2022 budeme v našej diecéze sláviť už 37. svetový deň 
mládeže počas tzv. "Kráľovského dňa". Všetkých mladých otec biskup 
pozýva na stretnutie do diecézneho centra (biskupský úrad) a Katedrály 
Najsvätejšej Trojice v Žiline. Program a podrobnejšie informácie nájdete 
na: facebook, instagram a https://mladez.dcza.sk/ 

 Pozývame všetkých, ktorí chcú hlbšie prenikať do obsahu kresťanskej viery, na druhý Teologický 
večer z cyklu s názvom: VERÍM. 
Uskutoční sa v nedeľu 13.11.2022 o 16.30 v Katechetickej miestnosti saleziánskeho strediska v 
Novej Dubnici. 

 Prosíme dievčatá, ženy, prípadne mužov, ktorí by boli ochotní pomôcť pri upratovaní kostola, aby 
sa prihlásili v sakristii kostola  najlepšie po svätých omšiach. 

 Takmer pred 100 rokmi prišli saleziáni a saleziánska charizma na Slovensko. Duchovná príprava 
pokračuje 3. etapou (31.10.-26.11.) s názvom „Raj na zemi?“ Obdobie po príchode saleziánov v 
roku 1924 je poznačené námahou, obetavosťou, ale aj radosťou z apoštolskej snahy na 
záchranu mládeže. Preto v tejto časti ponúkame tému radosti a veselosti, ktorá je 
charakteristickou saleziánskou črtou. Je to vlastnosť, ktorá nás spája s nebom, so svätými, ktorí 
prežívajú svoj život v radosti. Aj don Bosco hovoril, že nás chce vidieť šťastných tu i vo večnosti. 
Viac informácií nájdete na trojhrane v kostole a na internetovej stránke 100.saleziani.sk. 

 Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 8, v Kolačíne skupina č. 10. Ďakujeme vám všetkým, 
ktorí pomáhate pri upratovaní a ostatných prácach okolo kostola a saleziánskeho domu. 

 

https://mladez.dcza.sk/

