
 

 
 

Rímskokatolícka cirkev  -  Farnosť Nová 
Dubnica 

M. Gorkého 834/23, 018 51 Nová Dubnica  

 
                   

                  OZNAMY NA 26. NEDEĽU CEZ ROK  26.09.2021 
 

Liturgia týždňa:          

 v pondelok spomienka na sv. Vincenta de Paul, kňaza 

 v stredu je sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov 

 vo štvrtok je spomienka na Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi 

 v piatok je spomienka na sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi 

 v sobotu je spomienka na sv. Anjelov strážcov 

 Budúca nedeľa je 27. nedeľa v cezročnom období 
 
Oznamy: 
 

 Aj naďalej platia prísne hygienické opatrenia, prosíme o trpezlivosť pri ich dodržiavaní. Okres 
Ilava je od 27.09. červený. V interiéri kostole je povinnosť mať respirátor. Z každej sv. omše 
musí byť zoznam účastníkov. Vo predsieni kostola bude prípravný stolík so zoznamom, na ktorý 
je potrebné sa zapísať.  Pre uľahčenie navrhujeme aj druhú možnosť: doma na lístoček si 
napíšte meno, priezvisko a tel. kontakt, pri vstupe do kostola ho môžete vhodiť do pripravenej 
nádoby.  

 V utorok po rannej a večernej sv. omši bude p. farár zapisovať úmysly sv. omší na tri mesiac 
október, november a december 2021.  

 V piatok vás pozývame na duchovnú obnovu farnosti, ktorá tento rok bude prebehať počas 
prvých piatkov, cez večernú sv. omšu o 18:00. Obnova je určená predovšetkým pre mladé 
rodiny, ale aj pre všetkých, ktorým záleží na duchovnom živote. 

 Začíname mesiac október, ktorý je zasvätený Ružencovej Panne Márii. Veľmi odporúčame túto 
modlitbu sa modliť v rodinách. V kostole tento rok pre pandemickú situáciu nebudeme 
organizovať spoločné modlenie sv. ruženca.  

 Do konca mesiaca september máte poslednú možnosť prihlásiť sa na sviatosť birmovania. Po 
tomto termíne to už nebude možné. Prihlásiť sa môžu študenti 1.a 2. roč. stredných škôl 
narodení v rokoch 2006-2005 a starší, 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 v našom kostole zbierka  pre Kubu. Za vaše dary vyslovujeme srdečné 
Pán Boh zaplať. 

 Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 1, v Kolačíne skupina č. 5. Ďakujeme vám všetkým, 
ktorí pomáhate pri upratovaní a ostatných prácach okolo kostola a saleziánskeho domu. 

 


