
27. nedeľa “cez rok” 
3. október 2021 

S účinnosťou od pondelka:  je podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia 
COVID - 19 okres Púchov už v 1. stupni ohrozenia. Ako už bolo avizované, z nariadenia vlády SR 
je potrebné si vybrať jeden z troch variantov, kto sa bude môcť zúčastňovať bohoslužieb. 
Najideálnejší by bol prvý variant: KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ, ktorý nie je spojený s limitom 
počtu osôb. Najmenej ideálny je variant: ZÁKLAD (ktokoľvek), avšak s minimálnym počtom osôb. 
Keďže predpokladáme, že niektorí z vás ešte zaočkovaní nie sú, jediným možným variantom je 
pre nás: OTP (očkovaní, testovaní a tí, ktorí prekonali ochorenie Covid - 19 za ostatných 180 dní). 
Takže od pondelka sa môžu bohoslužieb zúčastňovať veriaci, ktorí sa pri prípadnej kontrole budú 
vedieť preukázať príslušným potvrdením, že patria do jednej z týchto skupín. Samozrejme, opäť 
pripomíname zachovávanie všetkých protipandemických opatrení (dezinfekcia - respirátor - 
odstup), ktorými chránite seba aj ostatných! 
BIRMOVKA V NEDEĽU O 10.00 - pri zachovaní všetkých predpísaných hygienických podmienok 
bude vstup na svätú omšu obmedzený len na birmovancov a birmovných rodičov.  
Do kostola nemôžeme vpustiť nikoho iného za pochopenie už vopred ďakujem. 

BRIGÁDA PRED SVIATOSŤOU BIRMOVANIA v piatok o 15.00 hodine, treba priniesť metly na 
upratanie okolia kostola.  
Z dôvodu pripravy kostola na slávnosť birmovania budú vo štvrtok a v piatok sv. omše ráno. 

OHLÁŠKY sviatosť manželstva chcú v sobotu prijať TOMÁŠ BARTÁK zo Sedmerovca a 
KATARÍNA MIKULÁŠOVÁ z Lednických Rovní, ak by niekto vedel o nejakej cirkevnoprávnej 
prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Snúbencov zverujem do vaších modlitieb. 

Zbierka na obnovu Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline bude na budúcu nedeľu po sv. 
omšiach podľa prosby otca biskupa Tomáša, ktorý sme si dnes vypočuli. 

ZBIERKA PRE KUBU bude dnes po svätej omši, naši biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú 
zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, 
ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca.   

SPOVEĎ PRED BIRMOVKOU  bude v sobotu od 9.00 - 10.00, určená je pre birmovancov a 
birmovných rodičov, či rodinných príslušníkov birmovancov 

UPRATOVANIE KOSTOLA  v Dolnej Breznici č. 16, v Lednických Rovniach birmovanci a rodičia

DEŇ LR DB
PONDELOK 18.00 15.00 pohrebná omša
UTOROK 18.00
STREDA adorácia od 17.30 18.00
ŠTVRTOK 7.00 -
PIATOK 7.00 -
SOBOTA 18.00   s platnosťou na nedeľu 19.00  nedeľná omša
NEDEĽA 8.00 a 10.00


