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Zmeny v obmedzeniach bohoslužieb od pondelka je možné obsadiť kostoly na 50%, to 
znamená, že každé druhé miesto musí zostať voľné, technicky nazvané šachovnicové sedenie. 
Miesta na státie zatiaľ nie sú k dispozícii, ani pred kostolom by nemalo stáť priveľa ľudí.   
Výročná farská poklona: bude pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou vo farskom kostole na 
budúcu nedeľu Krista Kráľa. Liturgia tohto sviatku ponúka príležitosť obnovy zasvätenia ľudského 
pokolenia Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu účasťou na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, 
Vykupiteľ ľudského pokolenia, čím sa získajú úplné odpustky.  
Vyžaduje byť v posväcujúcej milosti, vylúčiť náklonnosť i k ľahkému hriechu, sv. prijímanie 
a modlitba na úmysel Sv. Otca. Pozývam k poklone do farského kostola veriacich a ružencové 
spoločenstvá z celej farnosti a zo všetkých filiálnych oblastí podľa rozpisu: 

Ak by bol dostatok záujemcov, mohli by sme poklonu začať v sobotu po večernej sv. omši celú noc 
zatiaľ overím, či by sa na každú polhodinu spomínaného času našla dvojica adorantov. 

Sv. spoveď pre klientov v domove dôchodcov bude vo štvrtok od 9.00 hod.  

Sviatosť krstu budeme sláviť vo farskom kostole v sobotu o 9.00  
Krstná náuka bude o 8.00 vo farskom kostole. Krstnej náuky sa musia zúčastniť rodičia a krstní 
rodičia, bude trvať približne 40 minút, potom bude možné ísť domov pre dieťa a vrátiť sa na krst. 
Príležitosť k sv. spovedi bude počas týždňa hodinu pred sv. omšami vo farskom kostole okrem 
stredy. Streda je vyhradená na sv. spoveď v Dolnej Breznici v čase 16.00 - 17.00 

Zbierka na novú faru sa uskutoční na budúcu nedeľu, už vopred vám vyslovujem  
úprimné Pán Boh zaplať za každé obetované euro na tento cieľ. 

13.00 - 14.00 Dolná Breznica, Medné a Horenická Hôrka
14.00 - 15.00 Tešitelia Božského srdca ružencové spoločenstvá LR
15.00 - 15.30 Tichá adorácia

15.30 Eucharistické požehnanie

www.lednickerovne.fara.sk Číslo účtu farnosti VÚB:  
IBAN: SK36 0200 0000 0031 3152 6153 

úmysly sv. omší
po 18.00 LR +Mária a Anton Kováč, za deti a zaťa, +Tibor Šiška a Beata
ut 18.00 LR +Emila Slabého a za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Snopekovú

st
17.00 DB za + Martina Eglyho
18.00 LR +Magdaléna, Ladislav, Ján a Anna

št 18.00 LR Za zdravie a Božie požehnanie rodine Balážovej a Salajovej
pi 18.00 LR +Júliu, Jána, Františka a starých rodičov
so 18.00 LR na úmysel

ne

8.00 LR +Milana Prekopa 7. výročie
9.15 DB za zdravie a Božie vedenie pre čl.rodín Kamenickej a Kašíkovej   

  10.30 LR Za farnosť a za farníkov


