
16. nedeľa v Cezročnom období  -  18. júla 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ SÚ ZVEREJNENÉ NA CELÝ MESIAC na webe i na nástenke pred kostolom. 

PRÍPRAVA NA DIECÉZNU PÚŤ STARÝCH RODIČOV 
Účasťou na sobotňajšej brigáde pred púťou ste mnohí prejavili svoj záujem zveľaďovať naše 
pútnické miesto, aby púť prebehla dôstojne. Všetkým som vám nesmierne vďačný, nech vás Pán 
bohato odmení všetkými potrebnými darmi pre váš život. Ďakujem pánovi starostovi 
a pracovníkom Obecného úradu, ktorí počas týždňa pripravili priestory k brigáde. Ďakujem 
všetkým, ktorých ani neviem vymenovať, ani ich nechcem menovať, aby neprišli o svoju odmenu 
v nebi. Všetkým podporovateľom, pomáhajúcim a brigádnikom vyprosujem hojné nebeské 
požehnanie. K úplnosti prípravy nás však čakajú ešte 3 brigády. 
2. brigáda pri kaplnke sv. Anny: sa uskutoční v piatok od 16.00 hod. Chcem poprosiť 
o pozametanie a pohrabanie lístia a konárov, vyznačenie parkovísk a informačné tabule. Treba si 
priniesť hrable a metly. 
3. brigáda pri kaplnke sv. Anny: sa uskutoční v sobotu o 9.00 hod. Netreba si nosiť žiadne 
náradie, budú sa vynášať z kaplnky lavičky, liturgické náčinie a ostatné potrebné veci. Na brigádu 
pozývam všetkých, ktorí môžu prísť (minulé roky bola núdza o pomocnú ruku práve v tomto čase). 
Posledná brigáda pri kaplnke sv. Anny: sa uskutoční v nedeľu od 16.00 hod. Ide najmä 
o upratanie priestoru po účastníkoch púte. Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu. 
Členovia DHZ Dolná Breznica a Obecná polícia L. Rovne: sú neodmysliteľnou súčasťou 
organizovania a zabezpečovania poriadku počas púte. Srdečne ich preto i tento rok pozývam na 
našu púť, bez ich pomoci by organizácia na púti bola sotva zvládnuteľná. Prosím, aby prišli 
organizovať dopravu na púť v sobotu od 17.00, nakoľko už v tomto čase prichádzajú prví pútnici. 

ZBIERKA NA NOVÚ FARU sa uskutoční dnes po sv. omšiach. Ďakujem za Vašu štedrosť. 

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ Peter Bednár zo Zubáka a Veronika Pijaková z LR 

UPRATOVANIE KOSTOLA  v Dolnej Breznici č. 5, v Lednických rovniach č. 19

DEŇ Lednické Rovne Dolná Breznica
PONDELOK 18.00 -
UTOROK 7.00 -
STREDA adorácia od 17.30 18.00
ŠTVRTOK 7.00 -
PIATOK 7.00 -

AREÁL POD KAPLNKOU SV. ANNY 
SOBOTA 19.00 a 24.00 -
NEDEĽA 10.00 -


