
 

 
 

Rímskokatolícka cirkev  -  Farnosť Nová Dubnica 

M. Gorkého 834/23, 018 51 Nová Dubnica  

              
                 
      OZNAMY NA 7. CEZROČNÚ NEDEĽU      19. 02. 2023 

Liturgia týždňa:          
 v stredu je popolcová streda, deň pokánia 

 v sobotu je sviatok sv. Alojza Versigliu biskupa a Kalixta Caravaria kňaza, saleziánov mučeníkov 

 Budúca nedeľa je 1. pôstna nedeľa 
 

Oznamy: 

 V stredu začína obdobie Veľkého pôstu. Popolcová streda je dňom pokánia pre celú Cirkev. 

Pôst od mäsa zaväzuje každého katolíka ktorý dovŕšil 14. rok života. Od 18. roku života sme 

viazaní aj prísnym pôstom – iba raz za deň sa najesť dosýta. 

 Sv. omše na Popolcovú stredu budú   v NDCA      645 h.     1630 h.       1800 h. 

        v Kolačíne  1700 h. 

Na popolcovú stredu na sv. omši o 18.00 bude príhovor v rámci duchovnej obnovy farnosti na 

tému „hriech ničiteľ života“. 

 Krížovú cestu sa vo farskom kostole budeme modliť v piatky od 1715 h., a v nedele od 1500 h. 

v Kolačíne bude bývať pobožnosť krížovej cesty vo štvrtky od 1615 h. 

 V utorok po večernej sv. omši bude v sakristii stretnutie vedúcich spoločenstiev, aj zástupcov 

z mladých rodín ohľadom rozdelenia pobožností krížovej cesty. 

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na Katolícku charitu. Určená je na pomoc Turecku a Sýrii, ktoré 

v pondelok ráno zasiahli ničivé zemetrasenia vyhlasuje.  Ľudia môžu posielať finančnú pomoc  , 

aj prostredníctvom stránky alebo účtu Charity. Podobne aj Saleziánske občianske 

združenie SAVIO rozbehlo finančnú zbierku na pomoc Saleziánom v Sýrii. Ďalšie informácie sú 

na plagátoch na nástenke a na web stránke. 

 Aj tento rok Vás prosíme o poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov, ktoré každý rok používame 

na prípravu a realizáciu aktivít pre deti a mládež prostredníctvom nášho občianskeho združenia 

DOMKA-Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Nová Dubnica. Potrebné tlačivá sa 

nachádzajú na stolíku pri sakristii alebo na našej internetovej  

stránke faranovadubnica.sk. Všetkým darcom úprimne ďakujeme.  

 Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 1. a v Kolačíne upratuje skupina č. 5.  
    Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní kostola. 

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

 

Jarné prázdniny:  
Pre deti, mládež a rodiny sme pripravili počas Jarných prázdnin nasledujúci program, z ktorého 

vyberáme: 
Nedeľa 24.2., 15.00-17.30: rodinné oratórium; 18.00-20.00: Kalčetový večer 
Utorok 28.2., 18.30-21.00: Florbalový večer pre mládež 
Streda 1.3., 10.00-17.00: Turistika: Vlčí Kostol (Košecké Rovné) 
Piatok 3.3., 9.30-12.00: Florbalový turnaj mladších chlapcov (3.-7.r. ZŠ); 18.00 Duchovná obnova 

so sv. omšou a adoráciou (v kostole v Novej Dubnici); 
Sobota 4.3., 17.00-18.00: Korčuľovanie a hokej na Zimnom štadióne v Dubnici n.V. (toto vám 

ešte upresníme) 
Nedeľa 5.32., 15.00-17.30: rodinné oratórium; 
Viac informácií na nástenke, našich sociálnych sieťach a web stránke. 

http://faranovadubnica.sk/

