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                                    OZNAMY NA 2. ADVENTNÚ NEDEĽU   05. 12. 2021 

               
Liturgia týždňa: 

 v pondelok je ľubovoľná spomienka sv, Mikuláša, biskupa   

 v utorok je spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi  

 v stredu je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie 

 Budúca nedeľa je 3. adventná nedeľa 
 
Oznamy: 
 

 Naďalej sa nesmú sláviť sväté omše za účasti veriacich.   Úmysly svätých 
omší slúžime tak, ako sú písané a to počas našich súkromných, 
komunitných svätých omší (spravidla slúžených ráno o 7:30, 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.  

 V stredu 8. decembra, je slávnosť Nepoškvrneného počatia P. Márie. Sv. omšu 
o 18:00 budeme    vysielaná cez internet. Preto kostol pre individuálnu 
pastoráciu bude v stredu otvorený od 19:00 do 20:00.  V Kolačíne o 17:00. 

 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/channel/UC3KNaiyG50EcFvJBf-ZOBKQ 

 Ak má niekto chorého príbuzného, ktorý by chcel pred sviatkami prijať sviatosť 
zmierenia a eucharistiu, nech ho nahlási vhodením lístka do poštovej schránky fary. 
(Treba nahlásiť adresu aj telefónne číslo). Po dohode s kňazom ho môžete priviesť 
aj do kostola. Nenahlasujte toho, ku komu kňazi chodia pravidelne a u koho boli 
teraz na prvý piatok!  

 Ponúkame vám adventné zamyslenia na druhý adventný týždeň, ktoré si 
môžete zobrať v nedeľu vo vestibule kostola. Nájdete ich aj na našej internetovej 
stránke.  
 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.                                                                  

https://www.youtube.com/channel/UC3KNaiyG50EcFvJBf-ZOBKQ

