
              Farské oznamy  19. júla 2020 16. nedeľa “cez rok”

	 	  

    
   Lednické Rovne 
   po, ut, st, št, so      18.00 
   pi        07.00 
   nedeľa:  svätá omša ku cti sv. Anny     10.00 
      
   Dolná Breznica  pondelok  17.00,  sobota 16.30 

Upratovanie okolia kaplnky sv. Anny 
Pán starosta sľúbil za Obecný úrad pomoc v kosení a úprave krovín okolia kaplnky 
sv. Anny. Veľká vďaka za pomoc a spoluprácu. V piatok o 16.00 hod. chcem 
poprosiť dobrovoľníkov o pomoc so zametaním a hrabaním lístia, aby sme skrášlili 
okolie kaplnky ku sviatku sv. Anny.  

Zrušená diecézna púť seniorov a sv. omša k úcte sv. Anny 
V nedeľu namiesto tradičných sv. omší o 8.00 a o 10.30 bude sv. omša ku cti sv. 
Anny pri kaplnke. Nakoľko zo známych dôvodov sme nemohli zrealizovať diecéznu 
púť seniorov. (Nebolo by ani múdre, ani zodpovedné zvolávať seniorov na jedno 
miesto, hoci motivovaní nábožnosťou.)  
V rámci duchovného života našej farnosti (namiesto sv. omši vo farskom kostole v 
nedeľu  doobeda) si uctíme sv. Annu o 10.00 hod. pri kaplnke. 
Farské sväté omše s platnosťou na nedeľu a v nedeľu budú:  
v sobotu  o 16.30 v Dolnej Breznici  
  o 18.00 vo farskom kostole   
v nedeľu  o 10.00 pri kaplnke sv. Anny


Milodary na novú faru  
Na stavbu novej fary obetovala rodina z Klubiny 50€, Bohu známi farníci osobnými 
darmi 1300€, z krstov 400€, zo svätých omší 100€. Tento týždeň pribudlo na stavbu 
fary 1850€.  Vyslovujem Pán Boh zaplať za každé obetované euro. 

Zbierka na stavbu novej fary 
Na budúcu nedeľu po sv. omšiach môžete v zbierke prispieť na stavbu novej fary.  
Už vopred vám  vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať za každé obetované euro.  

Upratovanie kostola budúci týždeň  zabezpečuje skupina      LR č. 3     DB č. 2 
Nech Vás Pán Boh odmení za všetky vaše modlitby a milodary 

ČAS	SV.	OMŠÍ	

www.lednickerovne.fara.sk

Číslo účtu farnosti VÚB:  
IBAN: SK36 0200 0000 0031 3152 6153 


