
 

 
 

Rímskokatolícka cirkev  -  Farnosť Nová Dubnica 

M. Gorkého 834/23, 018 51 Nová Dubnica  

              
 

   OZNAMY NA  SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA       
24. 12. 2022 

Liturgia týždňa:          

 v pondelok je sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka 

 v utorok je sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu 

 v stredu je sviatok sv. Neviniatok, mučeníkov 

 vo štvrtok je spomienka sv. Tomáša Becketa, biskupa, mučeníka  

 v piatok je sviatok Svätej rodiny 

 v sobotu je spomienka sv. Silvestra, pápeža 

  Budúca nedeľa je slávnosť Panny Márie Bohorodičky 
 
Oznamy: 
 
 

 Pozývame vás na  Jasličkovú slávnosť, ktorá bude dnes 25. decembra o 16:00 

v sále saleziánskeho strediska.   Na koniec jasličkovej bude už tradične priestor 

predniesť aj nejaký vinš, či koledu. 

 Dnes na slávnosť Narodenia Pána je pri všetkých sv. omšiach tradičná farská 
ofera. Pánboh zaplať za vaše milodary. 

 V pondelok 26. decembra, na sviatok sv. Štefana, budú sv. omše ako v nedeľu. 

 V sobotu 31. decembra, bude večerná sv. omša vo farskom kostole 16:30 h. a 
v Kolačíne o 16:30 h. Pri tejto sv. omši poďakujeme za uplynulý rok 2022. Kto 
sa v tento deň zúčastní na speve hymnu Teba Bože chválime, môže za 
zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Na súkromné poďakovanie       v 
tichosti bude otvorený farský kostol aj v noci, od 23:30 do 24:15 . 

 V nedeľu 1. januára  na slávnosť Panny Márie Bohorodičky bude pri všetkých sv. 
omšiach novoročná ofera.  

 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.  

 Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri Vianočnej výzdobe kostola. Chlapom ktorí 
stavali strom, mladým ktorí ho zdobili, ženám ktoré sa pravidelne starajú 
o čistotu, kostolníkom, miništrantom, organistom, ktorí hrajú a spievajú na 
bohoslužbách.  

 
 

 Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 4. a v Kolačíne upratuje  skupina č. 7.  

 
 


