
 

 
 

Rímskokatolícka cirkev  -  Farnosť Nová Dubnica 

M. Gorkého 834/23, 018 51 Nová Dubnica  

              
 

           OZNAMY NA 3. ADVENTNÚ NEDEĽU 12. 12. 2021 
 
Liturgia týždňa:          

 v pondelok je spomienka sv. Lucie, panny a mučenice 

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

 Budúca nedeľa je 4. adventná nedeľa 

Oznamy: 

 Na základe rozhodnutia vlády SR budú od piatka 10. decembra 2021 na 

Slovensku znovu povolené verejné bohoslužby. Zúčastniť sa na nich môže 30 

osôb v režime OP (čo znamená "očkovaní a prekonali covid-19 v ostatných 180 

dňoch"). Prosíme, aby ste rešpektovali toto nariadení. Pre nezaočkovaných je k 

dispozícii režim individuálnej pastorácie. V našom kostole je pre vás vyhradený 

čas po večernej sv. omši do 19:00.  V nedeľu od 11:30 do 12:15.  

 Každú nedeľu o 10:30 sa môžete zúčastniť sv. omše prostredníctvom internetu. 

 Od budúceho týždňa každú nedeľu budú v Kolačíne dve sv. omše o 9:30 

a 10:30.  

 Od utorka budú bývať  „rorátne“ ranné sv. omše.  Sv. omše od utorku do soboty 

budú bývať  v pozmenenom čase, o 6:45 h. 

 Tento rok nebude hromadné predvianočné spovedanie. Kňazi spovedajú počas 

sv. omší. Aj po večerných sv. omšiach do 19:00. Odporúčame, aby ste si spoveď 

nenechávali na posledné dni pred Vianocami. 

 V stredu od 17:00  začne p. farár zapisovať úmysly sv. omší na mesiac Január. 

 Ponúkame vám adventné zamyslenia na tretí adventný týždeň, ktoré si môžete 

zobrať pri východe z kostola. 

 Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 12. a v Kolačíne upratuje skupina č.3. 

Ďakujeme vám všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní a ostatných prácach 

okolo kostola a saleziánskeho domu.  
 

Pozývame rodiny na  zapojenie do akcie „Vianočné vinše z našich rodín.“ 

Rodičia s deťmi môžu nahrať krátke video 3 – 4 minútové formou spevu, vinšov, hudby a pod.  

Prosíme aby ste nahrávali na mobil na šírku (nie na výšku) vo FULL HD kvalite a príspevok 

poslali nášmu spolubratovi Danielovi Imriškovi do 19. decembra nasledovnou formou: 

1. Video nahráte na google disk a dáte ho zdieľať. 

2. Pošlete ho cez úschovňu. 

3. Prinesiete ho osobne na USB kľúči. 

Kontaktné údaje: ing.sharky@gmail.com, mobil: 0903 574 569. 

Výsledný materiál bude uverejnený na našej farskej stránke ako náhrada za jasličkovú 

slávnosť. 
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