
 

 
 

Rímskokatolícka cirkev  -  Farnosť Nová Dubnica 

M. Gorkého 834/23, 018 51 Nová Dubnica  

              
 

           OZNAMY NA 3. ADVENTNÚ NEDEĽU 11. 12. 2022 
 
Liturgia týždňa:          

 v utorok je spomienka sv. Lucie, panny a mučenice 

 v stredu je spomienka sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi  

 Budúca nedeľa je 4. adventná nedeľa 

 
Oznamy: 

 Dnes popoludní  od 15:30 h., pozývame rodičov s deťmi na adventné 
popoludnie do nášho saleziánskeho strediska, pripravený je pre vás bohatý 
program. 

 Od utorka pokračujú „rorátne“ ranné sv. omše. Sú v nezmenenom čase o 6:45.  
V utorok a vo štvrtok sú zamerané pre deti s rodinami. 

 V piatok vás pozývame na predvianočnú duchovnú obnovu farnosti, ktorá  bude 
cez večernú sv. omšu o 18:00. Obnova  je určená pre všetkých, ktorým záleží 
na duchovnom živote. 

 Od piatka začínajú predvianočné spovede v našom dekanáte, rozpis je na 
nástenke. V Novej Dubnici a v Kolačíne budeme spovedať na budúcu nedeľu 
18.12. od 14:30 do 16:30. Prosíme vás aby ste využili predovšetkým tento čas, 
keď tu spovedajú kňazi z celého dekanátu, a bezprostredné dni pred Vianocami 
nechali skôr tým čo pricestujú domov tesne pred sviatkami. 

 V sobotu 17. decembra doobeda budeme v našom kostole stavať Vianočné 
stromy, od 14.00 h. bude mimoriadne predvianočné upratovanie kostola, pri 
ktorom sa bude robiť aj výzdoba. 

 Pozývame vás na tradičné trojkráľové koncerty, ktoré sa budú konať 14., 15., 
20., 21. a 22. januára 2023 v kultúrnom centre Panorex v Novej Dubnici. 
Predpredaj lístkov začína už zajtra, v pondelok,12.12.2022 o 12:00hod. 
Predpredaj lístkov bude online na stránke GOOUT.NET. Bližšie informácie sú 
na plagáte na nástenke ako aj na sociálnych sieťach Gospel Family. Tešíme 
sa na vás.   

 Ponúkame vám hodnotné knihy, vhodné ako vianočný darček. Zakúpiť si ich 
môžete  v kostole   po nedeľných sv. omšiach, ktoré sú o 9:00 a 10:30. 

 Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 2. a v Kolačíne upratuje skupina č.5. 

Ďakujeme vám všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní a ostatných prácach 

okolo kostola a saleziánskeho domu.  
 


