
 

 
 

Rímskokatolícka cirkev  -  Farnosť Nová Dubnica 

M. Gorkého 834/23, 018 51 Nová Dubnica  

              
 
                 

                       OZNAMY NA 8. CEZROČNÚ NEDEĽU      27. 02. 2022 
Liturgia týždňa:          

 v stredu je popolcová streda, deň pokánia 

 Budúca nedeľa je 1. pôstna nedeľa 
 

Oznamy: 

Od soboty 26. februára sa rušia režimy OTP, OP, OP+.  Ostáva režim základ. 
Znamená to, že na sväté omše budú môcť prísť aj nezaočkovaní ľudia. 
Maximálna kapacita v kostole sa zvyšuje na 500 osôb. Respirátor zostáva 
potrebný. V našej farnosti už nebude mimoriadny režim individuálnej 
pastorácie. Nebudeme už sv. omše vysielať cez internet. Ďakujeme všetkým, 
ktorí nám pomáhali zvládnuť náročné týždne pandémii. 

 

 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. 
Sv. Otec požiadal veriacich, aby na šialenstvo vojny na Ukrajine reagovali modlitbou i pôstom 
na   Popolcovú stredu. V našej farnosti v tento deň bude celodenná adorácia. Začne po rannej 
sv. omši. Sviatosť bude vystavená až po večernú sv. omšu. Vzadu v kostole je rozpis, na ktorý 
sa môžete zapísať k jednotlivým časom. 

 Krížovú cestu sa vo farskom kostole budeme modliť v piatky od 1730 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 ohľadom 
rozdelenia pobožností krížovej cesty. 

 Od budúcej nedele v  Kolačíne bude bývať sv. omša  ako bolo zvykom pred epidémiou, o 
10.30 h. Sv. omša o 9.30 sa ruší.  

 V piatok vás pozývame na duchovnú obnovu farnosti, ktorá tento rok prebieha počas prvých 
piatkov, cez večernú sv. omšu o 18:00. 

 Prosíme Vás 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. Podiel dane môžu poukázať 
fyzické aj právnické osoby, ktoré za rok 2021 zaplatili daň z príjmov. Všetkým darcom úprimne 
ďakujeme. Potrebné tlačivá sa nachádzajú v zadnej časti kostola na stole. 

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na Katolícku charitu. 

 Dávame vám do pozornosti registráciu ubytovacích kapacít pre prichádzajúcich ľudí z 
Ukrajiny. Koordinácia prebieha s Ministerstvom vnútra, Slovenskou katolíckou charitou a 
Maltézskou pomocou. Kto by mohol ubytovať utečencov môže sa zaregistrovať na uvedenej 
internetovej stránke, ktorú nájdete na nástenke a našej internetovej stránke.   

https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=reg_utecenci 
 
 
 
 

https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=reg_utecenci


 

Diecézna charita Žilina vyhlásila aj potravinovú a materiálnu zbierku pre utečencov 

z Ukrajiny, ktorí už postupne na naše územie prichádzajú. Podporiť aktuálnu 

humanitárnu pomoc, najmä pre ženy a deti, môžete prinášaním potrieb na zberné miesta 

uverejnené na www.charitaza.sk. 

 Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 15. a v Kolačíne upratuje skupina č. 4.  
    Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní kostola. 

    

 
OHLÁŠKY: 
Ohlasujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať:  
 
 
V sobotu 12.3. vo  farskom kostole v Novej Dubnici 
 Miroslav Kráľ        pochádzajúci                                z   Košíc                      a 
 Jana Beláňová      pochádzajúca                          z    Novej Dubnice 
 
 
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. 

 

http://www.charitaza.sk/

