
13. nedeľa v Cezročnom období  -  27. júna 
Farský kostol 
pondelok  18.00  Za +Pavol Strapko a za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Strapkovú 
utorok  08.00  Za farnosť a za farníkov 
  18.00  Za zosnulých Jozefínu a Pavla Vozárika rodičov a dcéry Vincenciu a Alžbetu 
streda  18.00 Za zdr. a Božie požehnanie pre rodinu Fajtovú a  
   za zosnulých z rodín Fajtovej, Loduhovej a sestru Annu 
štvrtok  08.00 Na úmysel ordinára  
piatok  18.00  Za zosnulých Júlia a František Slabých a ich synov Emila a Františka 
sobota 18.00  Za zosnulú Klementínu Pavlišovú 
nedeľa 08.00  Za +Milana Ďurčíka a za zdravie a Božie požehnanie pre deti a vnúčatá 
  10.30  Za farnosť a za farníkov v každej núdzi 

Dolná Breznica 
utorok  16.30 Za zdravie a Božiu pomoc pre členov rodiny Hromádkovej a Šutriepkovej 
nedeľa  09.15 Za+ Mariána Portašíka, rodičov Portašíkových a Prekopových a brata Štefana 

Prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla -  v utorok budeme mať tri sv. omše v LR o 8.00 a 18.00  
v DB bude o 16.30, samozrejme, že s platnosťou bude i sv. omša v pondelok o 18.00 v LR 

Spovedanie v týždni  LR 17.00 - 18.00  v pondelok, v stredu a v piatok, LR 7.00-8.00 štvrtok 
    DB 15.00 - 16.30  v utorok 

Spovedanie chorých pred prvým piatkom 
pondelok:  08.00 Nám. slobody, Uhrovecká a Horenická Hôrka  
piatok:  08.00 Medné, 8.30 Záhradná, Medňanská, Sokolská 

Dekanátna púť do Rajeckej Lesnej spojená so slávením fatimskej soboty bude 3. júla  
Začína modlitbou ruženca svetla v areáli pútnického miesta o 17.00 hod.  
Potom bude nasledovať svätá omša, ktorej bude predsedať diecézny biskup Mons. Tomáš Galis.  
Počas svätej omše bude príležitosť pristúpiť ku svätej spovedi. 

Vo štvrtok odchádzam do Svrčinovca na večernú sv. omšu, aby som oslávil 20. výročie vzniku 
farnosti, v ktorej som bol prvým farárom, preto bude vo štvrtok sv. omša ráno v kostole LR.  

Ofera na novú faru spolu s osobnými darmi v júni priniesla do farskej pokladne 1280€, 
vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať. 

Mariánske večeradlo v LR v sobotu o 17.10 hod  
v DB v nedeľu o 14.00 hod 

Kostol upratuje v Dolnej Breznici č. 2  
v Lednických rovniach č. 15 

Dnes je vyhlásená po sv. omšiach celoslovenská zbierka na 
dobročinné diela Svätého Otca. 

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


