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

OZNAMY NA ŠTVRTÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 8. 05. 2022
Liturgia týždňa:

v streda spomienka Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice

v piatok je sviatok sv. Márie Dominiky Mazzarellovej, panny

v sobotu je sviatok sv. apoštola Mateja

Budúca nedeľa je piata Veľkonočná Nedeľa
Oznamy:

 Po uvoľnení opatrení sa znovu zavádza v obrade pokoja podanie rúk. Obrad pokoja
má už svoj hlboký význam modlitby a obety za pokoj v kontexte Eucharistie. Správne
vykonané odovzdanie znaku pokoja medzi účastníkmi omše obohacuje význam a dodáva
výrečnosť samotnému obradu. Preto je úplne legitímne zdôrazniť, že nejde o
„mechanické“ pozvanie na odovzdanie si znaku pokoja. Je dôležité si uvedomiť, že svätá
omša nie je o podávaní si rúk, alebo prejavovaní si vzájomnej náklonnosti, ale ide o
posvätné slávenie Eucharistie – sprítomnenia Kristovej obety na kríži nekrvavým
spôsobom. Odporúča sa vymeniť si znak pokoja len s tými, čo sú najbližšie.
 Dnes je zbierka na seminár.
 Združenie zázračnej medaily Vás srdečne pozýva na slávnostnú sv. omšu, ktorá bude
slúžená dňa 14.5.2022 o 16.00 hod. v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Kolačíne.
Pred sv. omšou, o 15.00 hod. sa budeme modliť Korunku Božieho milosrdenstva a
Ruženec k Panne Márii.
 Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 1, v Kolačíne skupina č. 4. Ďakujeme vám
všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní a ostatných prácach okolo kostola
a saleziánskeho domu.
OHLÁŠKY:
Ohlasujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať:
V sobotu 21.5. vo farskom kostole v Novej Dubnici
Milan Vozár
pochádzajúci
Dominika Javorková
pochádzajúca

z
z

Novej Dubnice
Novej Dubnice

a

V sobotu 28.5. vo farskom kostole v Novej Dubnici
Juraj Mičian
pochádzajúci
z Novej Dubnice
a
Frederika Šupáková
pochádzajúca
z Nemšovej
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.

