
 

 
 

Rímskokatolícka cirkev  -  Farnosť Nová Dubnica 

M. Gorkého 834/23, 018 51 Nová Dubnica  

              
 

            
                  
                   OZNAMY NA 3. CEZROČNÚ NEDEĽU           23. 01. 2022 

               
Liturgia týždňa:          

 v pondelok je sviatok sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, patróna saleziánov 

 v utorok je sviatok Obrátenie sv. apoštola Pavla 

 v stredu je spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov 

 v piatok je  spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi 

 Budúca nedeľa je 4. nedeľa v Cezročnom období 
 
Oznamy: 

 

 Od 12.1. sú určené nová pravidlá účasti  na verejných bohoslužbách. Vo farskom 
kostole sa môže zúčastniť 160 osôb, (v Koláčíne 100). Nariadené je šachovnicové 
sedenie, v režime OP (čo znamená "očkovaní a prekonali covid-19 v ostatných 180 
dňoch"). Prosíme, aby ste to rešpektovali. Pre nezaočkovaných je k dispozícii 
režim individuálnej pastorácie. V našom kostole je nasledovne: utorok až piatok po 
večernej sv. omši do 19:00, v nedeľu od 11:30 do 12:00.  

 V platnosti je stále dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedeľu a na 
prikázané sviatky. 

 Chceme vám ponúknuť deviatnik ako jednoduchý a zároveň hlboký spôsob 

poznania don Bosca. Zobrať si ho môžete pri východe s kostola aj na našej 

internetovej stránke. Budeme sa ho modliť aj pri svätých omšiach.  

 Sviatok sv. Jána Bosca, otca a učiteľa mládeže, zakladateľa Saleziánov a celej 

saleziánskej rodiny oslávime v našej farnosti vzhľadom na pandemické opatrenia 

nasledovne:  

V nedeľu 30.1.:   

- pri všetkých svätých omšiach v Novej Dubnici a Kolačíne 

-na zimnom štadióne Mariána Gáboríka v Trenčíne(korčuľovanie, hokej) v čase 

13:45-14:45, v režime OP (!), šatňa bude k otvorená od 13:15 

-večerom pre mládež v mládežníckom stredisku: 18:45-21:15 (režim OTP) 

V pondelok 31.1.: 

-slávnostnou sv. omšou v Kostole v Novej Dubnici o 18:00. 

 

 Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 5. a v Kolačíne upratuje skupina č. 9. 

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní kostola. 


