
OZNAMY NA  3. PÔSTNU NEDEĽU 
Verejné slávenie bohoslužieb je pozastavené až do odvolania. 
Všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách: zostáva stále v platnosti. 

Streamovanie (sv. omší cez internet) bude v pondelok a piatok o 18.00 a v nedeľu o 10.00 hod.  
Sledovať ich môžete prostredníctvom nášho farského YouTube kanálu v nedeľu a tiež cez odkazy 
na farskej stránke a facebooku.  
Povzbudzujem k živej účasti na priamych prenosoch sv. omší v kruhu rodiny, odporúčame 
spytovanie svedomia a pravidelné duchovné sv. prijímanie, čítanie Sv. písma a modlitbu...  

Sv. omše budem sláviť online:   
dnes (nedeľa):  Za zosnulú Moniku a Emila a starých rodičov 

pondelok: Za zosnulého Ladislava Hlaváča (1. výročie) a za jeho súrodencov 

piatok:  Za zdravie a Božie požehnanie pre Ivana Potočného a pre celú rodinu Potočnú 

sobota: Za farnosť a za farníkov vo všetkých potrebách a v každej núdzi  

nedeľa: Za obec Lednické Rovne z príležitosti 550. výročia prvej písomnej zmienky  

Odpustky môžeme získať v pôste modlitbou krížovej cesty pred riadne ustanovenými 
zastaveniami online v piatok a v nedeľu o 15.00 a tiež modlitbou Dobrý a preláskavý Ježišu 
pred obrazom ukrižovaného Ježiša Krista. 

Krížová cesta pre birmovancov je dnes o 15.00, birmovaci sa aktívne zapojili tým, že načítali 
zastavenia. Chcem poďakovať aj súrodencom Majerkovým, ktorí predniesli krížovú cestu v piatok. 

Pre vybavovanie všetkých úradných záležitostí použite email, alebo telefón. 

Kostol bude odomknutý každý deň od 9.00 - 18.00 hod. Upozorňujeme, že vstúpiť do predsiene 
je možné len individuálne, alebo členovia 1 rodiny za dodržania všetkých hygienických opatrení. 

Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí aj v tomto ťažkom čase podporujú finančne chod farnosti 
či prevodom na farský účet  IBAN: SK36 0200 0000 0031 3152 6153,  
alebo hotovosťou do pokladničky umiestnenej na stene predsiene kostola pri nevyhnutnej ceste 
okolo kostola uplatňujúc si niektorú z výnimiek zo zákazu vychádzania. 
Úprimné Pán Boh zaplať za každý milodar v tomto ťažkom období.  

Sviatosť krstu si môžete dohodnúť telefonicky každú sobotu za dodržania všetkých predpisov vo 
farskom kostole: poučenie prebehne v rámci krstu. Keďže je možná účasť max. 6 ľudí na krste, 
musíme realizovať krsty jednotlivo (iba jedno dieťa). Ak vás termín krstu tlačí a už nechcete ďalej 
čakať môžeme sa dohodnúť elektronickou komunikáciou, či telefonicky na termíne.  

Niekoľko aktuálnych výziev: 
1. Pred sviatkom sv. Jozefa si môžeme vhodne vykonať 9-dňovú pobožnosť (začína v utorok). 

Na webe (www.kpkc.sk) je pripravený deviatnik pre rodiny s deťmi 9 dní so svätým Jozefom. 

2. V dňoch pred 4. pôstnou nedeľou prebieha celosvetová pôstna aktivita 24 hodín pre Pána:   
od piatka 12. marca do soboty 13. marca. 
Pápež nás pozýva k modlitbe, adorácii, čítaniu Svätého písma, konaniu pokánia... 
Pamätajte na to v tomto čase. Stanovte si svoj čas, v ktorom sa budete doma venovať 
modlitbe, čítaniu Svätého písma atď. (Môžete využiť aj čas, v ktorom ste zapojení do 
modlitbovej reťaze.) 

http://www.kpkc.sk/

