
 

 
 

Rímskokatolícka cirkev  -  Farnosť Nová Dubnica 

M. Gorkého 834/23, 018 51 Nová Dubnica  

              
 
                 

        OZNAMY NA  KVETNÚ NEDEĽU    10. 04. 2022 

 
Liturgia týždňa:          

 Veľký týždeň 

 Vo štvrtok začíname Veľkonočné trojdnie 

 Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa  
 
Oznamy: 

 Dnes popoludní je predveľkonočná spoveď. V Novej Dubnici a v Kolačíne spovedáme od 1430 do 
1700. Tí ktorí ste boli na sv. prijímaní teraz cez sv. omšu, po spovedi na sv. prijímanie nepristupujete. 
Na druhé sv. prijímanie cez deň môže ísť iba ten, kto sa zúčastní aj druhýkrát celej sv. omše.  

 

 Na Zelený štvrtok ranná sv. omša nebude. Kňazi vtedy slávia sv. omšu s biskupom v katedrále. 
Večerná svätá omša na pamiatku Pánovej večere bude ako zvyčajne o 1800.  
Po večernej svätej omši bude možnosť tichej adorácie do 2000. 
V Kolačíne začne večerná sv. omša o 1700, adorácia bude do 2000. 
 

 

 Na Veľký piatok vás ráno o 800 pozývame pomodliť sa v kostole liturgiu hodín. Posvätné čítanie 
a ranné chvály. Sv. omša sa v tento deň neslávi.  
Popoludňajšie  Obrady utrpenia a smrti Pána sa začnú o 1500. V tú hodinu, v ktorej sa Pán obetoval 
za našu spásu na kríži. Poklona krížu a Božiemu hrobu bude po obradoch do 19:30, v sobotu ráno 
bude pokračovať po modlitbe ranných chvál.  
Na Veľký piatok vás srdečne pozývame na netradičnú krížovú cestu, ktorá začne o 20:00 pred 
cintorínom v Malom Kolačíne. Treba sa teplo obliecť a obuť.    

 
V Kolačíne začnú obrady o 1500 a pred nimi bude Krížová cesta. Adorácia potrvá do 19:30. 

 

 Na Bielu sobotu vás ráno o 800 pozývame pomodliť sa v kostole liturgiu hodín. Posvätné čítanie 
a ranné chvály. Ani v tento deň sa neslávi sv. omša. Po ranných modlitbách bude možnosť zotrvať pri 
Pánovom hrobe a rozjímať o jeho utrpení a smrti do 18:00.  

 
Veľkonočná vigília Slávnosti zmŕtvychvstania Pána začína o 2000.  Na večernú vigíliu je vhodné si 
priniesť aj sviečky. Slávenie tejto vigílie začína vonku kde kňaz požehnáva oheň, a spolu s veriacimi 
vstupuje do kostola v slávnostnej procesii na čele s Veľkonočnou sviecou. 
 
V Kolačíne začne Veľkonočná vigília o 2000. Adorácia bude od 900 do 1730. 

 

 Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania. Pri rannej svätej omši o 730 
budeme požehnávať veľkonočné jedlá. Pri svätých omšiach bude sviatočná ofera. 

 Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici oznamuje, že zápis do Materskej školy bude v priebehu 
mesiaca máj. Elektronickú prihlášku a všetky prílohy je potrebné vyplniť vopred a na zápis prísť 
následne aj s dieťaťom. Viac informácií je na nástenke a stránkach školy. 

 Tento týždeň upratuje v NDca skupina č. 7. a v Kolačíne upratuje skupina č. 10. 
Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhate pri upratovaní kostola.  

 

 


