
24. nedeľa “cez rok” 
12. september 2021 

Detské spoločenstvo Dobrý deň, to sme my oznamuje, že detské stretká sú obnovené. 
Pozývame všetci deti od 1. ročníka ZŠ a staršie na prvé stretko v pondelok 13.09. 2021 o 15:30  
v zasadačke Ledrov. Prineste si prezúvky a rúška. Viac info na Facebooku Dobrý deň, to sme my. 

V nasledujúce 3 dni bude pápež František na Slovensku. Dnešné privítanie, stretnutia a slávenia 
s ním môžeme sledovať prostredníctvom televízie a rozhlasu (Lumen, Lux aj STV).

Dnes v čase príletu o 15.30 budú 12 minút zvoniť všetky zvony na Slovensku a pozvú nás 
všetkých k modlitbe za pápeža.  (sledujme priamy prenos.) 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ sú zverejnené vždy na celý mesiac dopredu.  

SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA sv. omše budú kvôli návšteve sv. otca takto:  
v utorok o 19.00 zo sviatku Sedembolestnej v Dolnej Breznici 
v stredu vo farskom kostole o 8.00 
v stredu v Mednom pri kaplnke Sedembolestnej o 14.30, po omši je pripravený ešte další program 

Piatok a sobota sú jesenné kántrové dni. Obsah:  poďakovanie za úrodu. Zvláštne poďakovanie 
urobíme v piatok pri večernej sv. omši. Môžete priniesť košíčky s úrodou. 

KRSTY V SOBOTU, náuka bude o 8.00, bude trvať cca 40 minút, potom si pôjdete pre deti a o 
9.00 bude krst. Na náuku nech prídu iba rodičia a krstní rodičia, prineste vyplnenú žiadosť o krst. 

STRETNUTIE BIRMOVANCOV bude v sobotu o16.00 vo farskom kostole.   
OHLÁŠKY sviatosť manželstva chcú prijať 
Jozef Krajči z Košeckého Podhradia a Daniela Dobrodenková z Lednických Rovní 
Michal Ciesar z Dolnej Breznice a Denisa Levková z Horenickej Hôrky, ak by niekto vedel o 
nejakej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Snúbencov zverujem do vaších modlitieb. 

ZBIERKA NA NOVÚ FARU bude dnes po sv. omšiach, už teraz ďakujem za vašu štedrosť.  

ZBIERKA NA SEMINÁR  bude na budúcu nedeľu po sv. omšiach.  

UPRATOVANIE KOSTOLA  v Dolnej Breznici č. 13, v Lednických Rovniach č. 9

DEŇ LR DB
PONDELOK 18.00 -
UTOROK 7.00 Povýšenie sv. kríža 19.00 Sedembolestná
STREDA 8.00, Medné 14.30 pri kaplnke
ŠTVRTOK 18.00 -
PIATOK 18.00 -

SOBOTA
15.00 sv. omša so sobášom

          s platnosťou na nedeľu

-

NEDEĽA 8.00 a 10.30 9.15


