
5. Veľkonočná nedeľa - 2. mája 2021 

Začal nám mesiac máj. Nezabudnime na obľúbené májové pobožnosti, zvlášť mariánske litánie. 
Budeme sa ich modlievať aj pred sv. omšami. 

Krsty 15. mája nebudú dopoludnia, nakoľko máme výnimočne dekanátnu rekolekciu v Púchove, 
ohláste sa mi nájdeme iný čas, alebo iný dátum.  

Chcem vás povzbudiť k vykonaniu dobrej svätej spovede vo Veľkonočnom období. Zvlášť 
povzbudzujem birmovancov, ktorí spoveď majú ako podmienku na prijatie sviatosti birmovania.  
Prihlášky k birmovke dostanete do ruky pri spovedi v mesiaci máj. Tlačivá nepýtajte inde. 

úmysly: 
pondelok  18.00  Za zosnulú Aničku Rišanovú a rodinu Slivkovú 
utorok  18.00  Za zosnulú Evku Krajčovičovú 
streda  DB 18.00  za zosnulú Bibiánu Loduhovú (pohrebná) 
štvrtok  18.00  Za zosnulého Ladislava Horečného 
piatok  18.00  Za zosnulých Kvetoslava, Ján, Anna, Donatan, Stanislav, Štefan, Róbert 
sobota 18.00  Za farnosť a za farníkov vo všetkých potrebách a v núdzi 
nedeľa 08.00  Za zdravie a Božie požehnanie pre Viktóriu Tomanovú a Viktóriu Kanderkovú 
 DB 09.15  Za zosnulého Pavla Kadleca  
  10.30  Za manželov Vysmolkových pri príležitosti 50 výročia sobáša  
   a za požehnanie pre dcéry s rodinami  

Spovedať budem hodinu pred sv. omšami (od 17.00), buďte ohľaduplní a ak by bolo v kostole 
dvadsať ľudí, nevstupujte dnu, ale čakajte vonku, kým sa nevybavia.  
V stredu bude sv. spoveď a sv. omša iba v Dolnej Breznici.  

Sviatosť manželstva chcú prijať Andrej Brňák zo Zubáka a Veronika Krpelanová z LR, 
ak by niekto vedel o nejakých cirkevnoprávnych prekážkach, nech to ohlási na farskom úrade. 

Pavol Gavenda, farár v LR v rokoch 1992-2001, zaopatrený sviatosťami odovzdal svoj život 
Stvoriteľovi dňa 29. apríla 2021 v 65. roku života a v 42. roku kňazstva.  
Svätú omšu s pohrebnými obradmi bude celebrovať Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup  
v nedeľu 2. mája o 14.30 h vo Farskom kostole sv. Stanislava v Trenčíne-Opatovej, kde bude 
pochovaný na miestnom cintoríne.  

Dnes bude po sv. omšiach zbierka na kostol. 
Na budúcu nedeľu bude zbierka na novú faru. Už vopred vyslovujem Pán Boh zaplať a odmeň. 

Kostol upratuje v Dolnej Breznici skupina číslo 7 a Lednických rovniach skupina číslo 8  

Pán Boh odplať za pomoc, za všetky vaše modlitby a milodary.


