
 

 
 

Rímskokatolícka cirkev  -  Farnosť Nová Dubnica 

M. Gorkého 834/23, 018 51 Nová Dubnica  

              
 
                 

                         OZNAMY NA 3. PÔSTNU NEDEĽU                    20.03.2022                                    
         

 
Liturgia týždňa:          

 v piatok je slávnosť Zvestovanie Pána 

 Budúca nedeľa je štvrtá v Pôstnom období.  
 

Oznamy: 
 

 O týždeň v nedeľu 27.3.  vo farskom kostole o 11:30, bude stretnutie rodičov, 

prvoprijímajúcich detí zo  ZŠ Janka Kráľa.   

 Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici oznamuje, že zápis do Základnej školy 

bude v dňoch 1. a 4. apríla 2022 od 14:00 do 17:30. Pre všetkých záujemcov je pripravený 

aj informačný deň otvorených dverí - utorok 22.3.2022 o 15:00 priamo v škole s vedením 

a vyučujúcimi. Ak sa rozhodujete vybrať správnu školu pre svojho predškoláka, srdečne 

vás pozývame. Viac info na nástenke a stránach školy. 

 Pre kostoly naďalej platí povinnosť mať na tvári respirátor. 

 Na charitu sme  vyzbierali v Novej Dubnici 3153,-€ a v Kolačíne 701,-€. Dobrodincom zo 

srdca  ďakujeme a vyprosujeme hojné Božie požehnanie. 

 Pripomíname že v noci z 26. marca na 27. marca sa mení čas. O 02. hodine SEČ 

posúvame hodiny na 03. SELČ. 

 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) 

 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. 

 Pozývame vás na Charitatívny hokejový turnaj kňazov a rehoľníkov Slovenska, ktorý sa 

uskutoční v sobotu 26. 3. 2022 od 11:00 do 15:00 na Zimnom štadióne  HK Spartak 

Dubnica. Turnaj príde otvoriť diecézny biskup Mons. Tomáš Gális. Pozvané sú aj niektoré 

bývalé a súčasné hokejové osobnosti a osobnosti verejného života. Z dobrovoľného 

vstupného a z finančných darov podporíme občianske združenie Pro Dubnica zamerané 

na pomoc Dubničanom v núdzi. Turnaj bude vysielať v priamom prenose aj katolícka TV 

Lux. 

 Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 3. a v Kolačíne upratuje skupina č. 7. 
Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní kostola.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


