
 

 
 

Rímskokatolícka cirkev  -  Farnosť Nová 

Dubnica 

M. Gorkého 834/23, 01851 Nová Dubnica,  

 
                   

OZNAMY NA 24. NEDEĽU CEZ ROK 
 
                                                                                      12.9. 2021 

 
Liturgia týždňa:          

 V pondelok je  spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa 

 V utorok, je sviatok Povýšenia sv. Kríža 

 V stredu je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska 

 Vo štvrtok je  spomienka sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov 
 Budúca nedeľa je 25. cezročná nedeľa. 

 
Oznamy: 

 
S účinnosťou od 6. IX. je podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID - 19 okres Ilava v 
stupni ostražitosti. V prípade ďalšieho zhoršovania situácie bude z nariadenia vlády SR potrebné si vybrať 
jeden z troch variantov, kto sa bude môcť zúčastňovať bohoslužieb:  
1. KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ - bez limitu počtu osôb.  
2. OTP (zaočkovaní, testovaní a tí, ktorí prekonali ochorenie Covid - 19 za ostatných 180 dní) - U nás je to 150 ľudí interiér a 500 
exteriér. 
3. ZÁKLAD (ktokoľvek) - s minimálnym počtom osôb. U nás je to 100 ľudí interiér a 200 exteriér.  
Aby sme výberu predišli, opäť pripomíname zachovávanie všetkých protipandemických opatrení, ktorými chránite seba aj ostatných! 
 

 V stredu, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, budú Sväté omše  ráno o 7,30, 9,00 a večer o 18,00. 
V Kolačíne o 8,00. 

 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 budúcu nedeľu bude zbierka na prevádzku a údržbu kostola, na opravu veže. Dobrodincom vopred 
vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania. 

 Autobus  na slávnostnú sv. omšu so Sv. Otcom Františkom, ktorá bude  pri   Národnej svätyni v Šaštíne  
bude odchádzať v stredu 15. septembra 2021 ráno o 4,00 h. od farského kostola.  Treba si vziať potrebné 
občerstvenie, predpokladáme že slávnosť  bude trvať aj do 14,00h.  Príspevok na úhradu autobusu bude 
10,- €   Nezabudnite si občiansky preukaz, QR kód, ktorý ste obdŕžali po úspešnej registrácii a všetko 
potrebné na celodennú púť. Nesmiete mať nič kovové, dáždniky stoličky atd. 

 Vo štvrtok pokračujeme v kostole adoráciou po rannej sv. omši až po večernú sv. omšu. V predsieni 
kostola je rozpis, na ktorý sa môžete zapísať k jednotlivým časom. Je potrebné, aby boli na stanovený 
čas napísané aspoň dve mená.  

 Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 12,  v Kolačíne skupina č. 3. Ďakujeme vám všetkým, ktorí 
pomáhate pri upratovaní a ostatných prácach okolo kostola a saleziánskeho domu. 

 
OHLÁŠKY: 
Ohlasujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať:  
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. 

 


