Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Nová
Dubnica
M. Gorkého 834/23, 01851 Nová Dubnica,

OZNAMY NA 12. NEDEĽU CEZ ROK

19. 06. 2022

Liturgia týždňa:
 v utorok je spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

vo štvrtok je slávnosť Narodenie sv. Jána Krstiteľa

v piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

v sobotu je spomienka Nepoškvrneného srdca Panny Márie

Budúca nedeľa je 13. nedeľa v cezročnom období

Oznamy:

 Saleziáni don Bosca v Novej Dubnici spolu s animátormi aj tento rok pripravujú
Mládežnícky tábor: od 3.7. do 9.7., v Rekreačnom zariadení Bonums Belušské
Slatiny. Tábor je určený pre mládež od 8.r. ZŠ/Tercie do 2.r.SŠ/Sexta. Kapacita
tábora: 40 účastníkov. Prihlášky sú v kostole na stolíku.
 V piatok, na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, je možnosť v kostole pri
modlitbe „Najmilší Ježišu“ za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
V Kolačíne bude sv. omša o 17:00.
 Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 6, v Kolačíne skupina č. 10. Ďakujeme
vám všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní a ostatných prácach okolo kostola
a saleziánskeho domu.
Drahé rodiny, na budúci týždeň sa uskutoční výnimočná udalosť pre rodiny: 10.
Svetové stretnutie rodín v Ríme s pápežom Františkom. Ten si želá, aby sa na budúcu
nedeľu stretli rodiny po celom svete aj v diecéznych mestách so svojimi biskupmi.
Pozývam vás preto na diecézne stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční v Žiline v kostole
na Vlčincoch na budúcu nedeľu 26. júna.
Začneme spoločným slávením Eucharistie o 11.00 a modlitbou Anjel Pána v spojení
so Svätým Otcom a s rodinami na stretnutí v Ríme. Popoludní je pre vás pripravený
hodnotný a zaujímavý program pre celú rodinu.
Viac informácií nájdete na farskej výveske, ako aj na diecéznej stránke.
Cez túto stránku sa dnes večer (v nedeľu) o 19.00 môžete pripojiť k online zastaveniu
rodín v rámci duchovnej prípravy.
Zo srdca vám žehnám a teším sa na stretnutie s vami.
Váš biskup Tomáš.

