
10. nedeľa v Cezročnom období  -  6. júna 
  
Farský kostol 
pondelok  18.00  Za zosnulého Juraja Koudelíka a rodičov 
utorok  18.00  Za zosnulých rodičov, súrodencov a starých rodičov a Jakuba 
streda  18.00  Za zosnulých Jozef Osrman(9) a rodičov, Mária a Vincent Pilný 
   za zdravie a Božie požehnanie Osrmanovým, Gabrišovým a Novosadovým 
štvrtok  08.00 Na úmysel ordinára  
piatok  18.00  Za zosnulých z rodiny Tučekovej, Červenej a Mičkovej 
sobota 18.00  Za farnosť a za farníkov sv. omša v Horeniciach pri kaplnke 
nedeľa 08.00  Za zosnulých Emil Kanderka a za rodičov 
  10.30  Za prvoprijímajúce deti a za ich rodiny 

Dolná Breznica 
piatok  16.30 Za+ Alberta Mönicha a rodičov Mönichových a Ivanišových 
nedeľa  09.15 Za +Annu a Pavla Gabrišových a ich rodičov 

V pondelok po sv. omši bude pani kostolníčka požičiavať rovnošaty na prvé sväté prijímanie. 

V piatok máme slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, sv. omše budú v Dolnej Breznici o 
16.30 a o 18.00 v Lednických Rovniach.  

Z dôvodu prvého svätého prijímania, ktoré bude v nedeľu počas sv. omše o 10.30, 
budú Horenické hody t.j. sv. omša v sobotu o 18.00 hod.  
Upozorňujem, že v sobotu vo farskom kostole sv. omša nebude. 

Účasť tretiakov na večerných sv. omšiach vo faskom kostole z dôvodu nácviku prvého svätého 
prijímania je nutná. Prosím rodičov, aby deti vodili do kostola. 

Sviatosť manželstva chcú prijať Pavol Kuchta a Pavlína Karasová z Lednických Rovní,  
a Patrik Mitický a Veronika Gregušková z Lednických Rovní, 
ak by niekto vedel o cirkevnej prekážke, nech ju ohlási na farskom úrade.  
Zároveň snúbencov zverujem do vaších modlitieb.  

Ofera na kostol bude dnes po sv. omši. Už vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať. 

Kostol upratuje v Dolnej Breznici skupina číslo 12 a v Lednických rovniach budú kostol upratovať 
rodičia prvoprijímajúcich detí vo štvrtok, treba si priniesť aj metly.  

Spoveď pred prijímaním v sobotu budeme spovedať traja s pánom farárom z Lazov a zo Zubáka  
od 9.00-10.00 hodiny.  

Pán Boh odplať za pomoc, za všetky vaše modlitby a milodary.


