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OZNAMY NA 1. ADVENTNÚ NEDEĽU             28. 11. 2021 

               
Liturgia týždňa:          

 v utorok je sviatok sv. Ondreja, apoštola 

 v piatok je spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza  

 Budúca nedeľa je 2. adventná nedeľa 
 

Oznamy: 
 

 Z nariadenia vlády a usmernenia KBS sa od štvrtka 28.10.2021 nesmú sláviť sväté 
omše za účasti veriacich (len 6 ľudí). Predsieň kostola bude počas dňa otvorená na 
individuálne návštevy. Radi by sme vás informovali, že úmysly svätých omší slúžime 
tak, ako sú písané a to počas našich súkromných, komunitných svätých omší 
(spravidla slúžených ráno o 7:00, v nedeľu o 10:30).  

 Je možná individuálna pastorácia. Pre túto pastoráciu sme vyhradili nasledovný čas:  
sv. prijímanie, prípadne sv. spoveď bude možná utorok až sobotu v čase od 18.00 do 19:00 
a v nedeľu od 9:00 do 10:00 a od 11:30 do 12:15. príp. po individuálnom dohovore. 
V Kolačíne v nedeľu od 11:30 do 12:00.  

 Každú nedeľu o 10:30 sa môžete zúčastniť sv. omše prostredníctvom internetu. Môžete nás 
nájsť na našom YouTube kanáli: Saleziani Nova Dubnica 

 https://www.youtube.com/salezianinovadubnica 

 V piatok vás pozývame na duchovnú obnovu farnosti, ktorá tento rok prebieha počas prvých 
piatkov, cez večernú sv. omšu o 18:00. Táto sv. omša bude vysielaná cez internet. Na našej 
stránke si môžete nájsť list z príhovoru. Po nej bude kostol otvorený do 20:00. 

 Počas adventného obdobia vám ponúkame adventné zamyslenia na každý deň, ktoré si 
môžete zobrať vždy v nedeľu vo vestibule kostola.  

 Ponúkame vám aj deviatnik k Panne Márii Nepoškvrnenej, ktorý začína v pondelok. Don 
Bosco tento deviatnik veľmi odporúčal a bol podľa neho zdrojom veľkého požehnania i 
zázrakov. 

 List z obnovy, adventné zamyslenia a deviatnik nájdete v predsieni kostola, alebo na 
internetovej stránke faranovadubnica.sk, ako aj na facebookovej stránke Saleziáni Nová 
Dubnica a instagrame oratko_novadubnica . 

 Farská kancelária: krsty, pohreby, zaopatrenie, administratívne úkony, stretnutie si môžete 
dohodnúť s  Bohumilom Piešťanským farárom tel. 0908 720 280, alebo Ing. Mgr. Štefanom 
Wallnerom tel.: 0903 718 131.                                                                  

 Na 1. adventnú nedeľu je vyhlásená Zbierka na Charitu. Diecézna charita Žilina potrebuje 
v tomto čase zatvorených kostolov našu pomoc. Ak má niekto záujem, svoj dar môže poslať 
na účet: SK55 0900 0000 0051 4610 5190, VS: 111. Bližšie informácie sú na 

https://www.charitaza.sk/aktuality-clanky-2/adventna-zbierka-na-charitu/ 
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