
 

 
 

Rímskokatolícka cirkev  -  Farnosť Nová Dubnica 

M. Gorkého 834/23, 018 51 Nová Dubnica  

              
 

           OZNAMY NA 4. ADVENTNÚ NEDEĽU 18. 12. 2022 
 
Liturgia týždňa:          

   Na budúcu nedeľa je slávnosť Narodenia Pána  

Oznamy: 

 Dnes popoludní, v čase 14:30 – 16:30, bude v našej farnosti (čiže aj v Kolačíne) 

predvianočná sv. spoveď. Prosíme vás aby ste využili túto možnosť, keď tu budú 

spovedať kňazi z celého dekanátu. Počas týždňa aj my budeme chodiť spovedať po iných 

farnostiach. Harmonogram farností, kde sa kedy spovedá, je na nástenke pred kostolom. 

Pri dnešných svätých omšiach nespovedáme. 

 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 ráno bude záverečná „rorátna“ sv. 
omša po nej  pozývame deti do čajovne na spoločné raňajky. 

 V sobotu 24.12.2022 je Štedrý deň . Svätá omša bude ráno o 6,45 hodine (ešte adventná) 

a polnočná svätá omša z Vigílie Narodenia Pána bude o 22,00 hodine. V Kolačíne 

tiež o 22,00 hodine. O 24,00 hodine svätá omša nebude. V tento večer začína vianočné 

obdobie. 

 Na slávnosť Narodenia Pána bude pri všetkých sv. omšiach tradičná farská ofera. Pánboh 

zaplať za vaše milodary. 

 Aj tento rok vám skautky a skauti zo 62. zboru prinesú svetlo pokoja a lásky odpálené v 

Bazilike Narodenia Pána v Betleheme. Odpáliť si ho môžete v sobotu 24. decembra od 

9:00 do 11:00 vo vestibule kostola v Novej Dubnici, od 11:30 do 12:00 vo filiálnom kostole 

v Kolačíne.  

 Do pozornosti vám dávame aj pripravovanú Jasličkovú slávnosť detí, ktorá bude 25. 

decembra o 16:00 v sále saleziánskeho strediska. Urobte si čas, príďte povzbudiť deti 

a zároveň si aj sami odnesiete bohatý duchovný zážitok.  Na koniec jasličkovej bude už 

tradične priestor predniesť aj nejaký vinš, či koledu. 

 Pozývame vás na rodinnú lyžovačku našej farnosti: v pondelok 2.1.2023 na Kubínskej 

Holi. Odchod objednaného autobusu bude o 6:30 spred kostola. Cena za autobus je 7€. 

Skipasy si hradí každý sám. Je potrebné sa vopred prihlásiť. Viac info na nástenke a na 

internetových priestoroch našej farnosti.  

 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. 3. a v Kolačíne upratuje  skupina č. 6.  

 Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní kostola a obzvlášť v tieto dni pri 

Vianočnej výzdobe kostola. Chlapom, ktorí stavali strom, mladým ktorí ho zdobili, ženám 

ktoré sa pravidelne starajú o čistotu, kostolníkom,...  


