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Pre vybavovanie administratívnych záležitostí: použite prioritne emailovú,  
alebo telefonickú komunikáciu.  
Úmysly sv. omší vo farskom kostole budeme slúžiť aj cez streaming YouTube 

Úmysly v Dolnej Breznici: zo stredy odslúžim neskôr v novom roku podľa dohody.  
Sv. omše v počte 6 osôb: budeme sláviť aj v budúcom týždni v uvedenom čase. Prednosť 
účas; na sv. omši majú členovia rodiny, pre ktorých sa úmysel bude sláviť. Každý účastník sv. 
omše sa musí preukázať aktuálnym negaFvnym testom na Covid 19. Prosíme všetkých 
veriacich o zodpovednosť a v prípade, že stoja pred kostolom, je našou povinnosťou v úvode 
každej sv. omše vyzvať, aby opus;li zhromaždenie, táto výzva je však zároveň signálom, že v 
úvode sv. omše, môžu prísť k sakris;i v rozstupoch bez zhromažďovania sa, prijať Eucharis;u.  

Možnosť prijať sv. prijímanie ponúkame aj v nedeľu pred sv. omšou v čase od 9.55    
V prípade zmien budeme informovať prostredníctvom webovej stránky a oznamov vo výveske. 

Dišpenz (oslobodenie) od povinnej účasE na nedeľných bohoslužbách: zostáva v platnosE.  

V liturgickom týždni budeme sláviť: 
v pondelok sviatok výročia posviacky Lateránskej baziliky; 
v utorok spomienka na sv. Leva Veľkého, pápeža; 
v stredu spomienku na sv. Mar;na z Tours, biskupa; 
vo štvrtok spomienku na sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka; 

Spovedanie: je možné dohodnúť telefonicky, v kostole nemôže byť v jednom čase viac ako 6 
ľudí, preto je čas pred omšou vyhradený na spoveď pre tých, ktorým slúžim na ich úmysel. 
Ostatní si musia dohodnúť telefonicky alebo elektronicky iný čas na svätú spoveď.  

Predsieň kostola: bude otvorená na osobnú modlitbu a súkromnú adoráciu ako zvyčajne.

po 18.00 +Teréziu a Ladislava Nováka a za zdravie a Božie požehnanie pre členov rodiny

ut 18.00 +Ivana Majerského 1. výročie

st 18.00 +Jozefa Svoradu 5. výročie, za +starých rodičov Svoradových  
a zdravie a Božie požehnanie pre Svoradových

št 18.00 +Michala Topora

pi 18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Fajtovú

so 18.00 sv. omša je iba v Dolnej Breznici o 18.00 s platnosťou na nedeľu

ne 10.00 Za zdravie a Božie požehnanie rodine Luleyovej, Bakytovej, Sekerkovej, Bobokovej
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