
 

 
 

Rímskokatolícka cirkev  -  Farnosť Nová Dubnica 

M. Gorkého 834/23, 018 51 Nová Dubnica  

              
 
                 

                         OZNAMY NA 2. PÔSTNU NEDEĽU                    13.03.2022                                    
         

 
Liturgia týždňa:          

 v sobotu je slávnosť sv. Jozefa, ženícha P. Márie, piatok večer o 18:00 bude slávnostná sv. omša. 

 Budúca nedeľa je tretia v Pôstnom období.  
 

Oznamy: 

 Počas pôstneho obdobia vás pozývame k spoločnej modlitbe „Krížovej cesty“. 
Krížovú cestu sa vo farskom kostole modlíme v piatky od 17:20, a v nedele od 
15:00. V Kolačíne je pobožnosť krížovej cesty vo štvrtky od 16:15. 

 V stredu od 17:00 začne p. farár zapisovať úmysly sv. omší na tri mesiac apríl, 
máj, a jún 2022. 

 O týždeň 20.3.  vo farskom kostole o 11:30, bude stretnutie rodičov, 

prvoprijímajúcich detí z našej katolíckej Spojenej školy sv. Jána Bosca  a zo 

Súkromnej ZŠ.  

 Saleziáni na Ukrajine zostávajú s mladými a ich rodinami a tiež prijímajú vo 

svojich domoch a strediskách ľudí, ktorí utekajú z centrálnej a východnej 

Ukrajiny. Ak chcete podporiť  saleziánske dielo na Ukrajine, môžete tak urobiť 

počas celého pôstneho obdobia, v sakristii kostola je pripravená pokladnička,  

alebo priamo vkladom na saleziánsky účet uvedený na našej stránke. (IBAN: 

SK08 1100 0000 0026 2985 2138, variabilný symbol: 012022) 

 

 V nedeľu 13.3.na zimnom štadióne Mariána Gáboríka v Trenčíne(korčuľovanie, 
hokej) v čase 13:45-14:45,  šatňa bude k otvorená od 13:15.  
 

 "Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici oznamuje rodičom 
žiakov 9. ročníka ZŠ, že do 20.marca 2022 je možné podávať Prihlášky na 
štúdium v SŠ odbor technické lýceum - zameranie na programovanie, 
aplikovanú informatiku a duálne vzdelávanie v IT priemysle.  
Viac info na www.it-lyceum.tech" 

 

 Prosíme Vás o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov, ktoré každý rok 
používame na prípravu a realizáciu aktivít pre deti a mládež prostredníctvom 
nášho občianskeho združenia DOMKA-Združenie saleziánskej mládeže, 
stredisko Nová Dubnica. Potrebné tlačivá sa nachádzajú v zadnej časti kostola 
na stole 

 

 Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 2. a v Kolačíne upratuje skupina č. 6. 
Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní kostola.  

http://www.it-lyceum.tech/

