
 

 
 

Rímskokatolícka cirkev  -  Farnosť Nová 

Dubnica 

M. Gorkého 834/23, 01851 Nová Dubnica,  

 
                        

               OZNAMY NA 23. NEDEĽU CEZ ROK                        
 
                                                                                      5.9. 2021 

 
Liturgia týždňa:          

 v utorok je spomienka sv. Marka Križína, Melichara Grodzieckého, Štefana Pongrácza, kňazov 
mučeníkov 

 v stredu je sviatok Narodenia Panny Márie 

  Budúca nedeľa je 24. cezročná nedeľa.  
 

Oznamy: 
 

 Deti ktoré boli v júni na prvom sv. prijímaní, si môžu vyzdvihnúť USB kľúč v sakristii kostola. 
 

 Aj tento rok od septembra bude prebiehať príprava na prijatie sviatosti birmovania  pre  študentov 1.a 2. 
roč. SŠ;   narodených v rokoch 2006-2005  a starších, ktorí bývajú v Novej Dubnici a v Kolačíne, čiže v 
našej farnosti. Vzadu na stolíku nájdete prihlášku, ktorú treba odovzdať v sakristií kostola. 

 

 Na slávnostnú sv. omšu so Sv. Otcom Františkom, ktorá bude  pri   Národnej svätyni v Šaštíne v stredu 
15. septembra 2021, plánujeme ísť spoločným autobusom. Prosíme záujemcov, aby sa zapísali do 
zoznamu v sakristii. Minimálny počet je 30 ľudí.   Možnosť zapísať sa je ešte dnes. Každý účastník sa 
má najprv sám zaregistrovať cez internet: https://registracia.navstevapask/sk/. Vaše konkrétne otázky 
adresujte na zverejnené linky pre  konkrétne podujatia: https://www.navstevapapeza.sk/sk. 
Upozorňujeme, že toto podujatie bude aj fyzicky náročné.  

 

 Budúci týždeň je náš okres v stupni ostražitosti, z čoho vyplývajú nasledovné opatrenia týkajúce sa 
najmä budúcej nedele: 
V kostole bude môcť byť maximálne 100 osôb na sedenie a 50 na státie s povinným zoznamom 
účastníkov. V exteriéri maximálne 200 osôb. Povinné je nosenie rúška v interiéri a na hromadných 
podujatiach aj v exteriéri. Apelujeme na osobnú zodpovednosť veriacich, aby nedošlo v našich 
priestoroch k šíreniu vírusu.  

 Vo štvrtok už bude celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. 
 

 Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 10,  v Kolačíne skupina č. 2. Ďakujeme vám všetkým, ktorí 
pomáhate pri upratovaní a ostatných prácach okolo kostola a saleziánskeho domu. 

 
OHLÁŠKY: 
Ohlasujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať:  
 
 
V sobotu 11.9. vo  farskom kostole v Novej Dubnici 
Andrej Sliška    pochádzajúci                       z   Novej Dubnice                     a 
Katarína Košíková pochádzajúca           z    Novej Dubnice  
 
V sobotu 18.9. vo  farskom kostole v Novej Dubnici 
Tomáš Drha    pochádzajúci                       z   Novej Dubnice                     a 
Monika Šimorová 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. 

https://www.navstevapapeza.sk/sk

