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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 PO, ST a PI o 18.00 hod. v NE a 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 spásu nesmrteľnej duše zosnulého Ľubora Chutka  

pondelok:  Za spásu nesmrteľnej duše zosnulého Ľubomíra Mašlaňa 
streda:  Za zosnulých Julia a Viktor Janoško, brat Pavol, Anna a Jozef Franko,  
  Justína Ostradická,  Pavlína a Štefan Ľakový, synovia Michal a Štefan    
piatok:  Za spásu zosnulého Stanislava Miklasa,  
  za zdravie a Božie požehnanie rodín Pacíkovej a Turzovej 

sobota: Za farnosť a za farníkov vo všetkých potrebách a v každej núdzi  
nedeľa: Za spásu zosnulých Bohumil Miček a rodičov a za Martina a Františku Geregových 

Pôstne obdobie - popolcová streda je deň pokánia a prísneho pôstu, kedy sa nekonzumuje mäso. Pôst 
znamená iba raz dosýta sa najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte 2x v priebehu dňa. Pôst 
v tento deň nie je možné nahradiť iným skutkom kajúcnosti. Popolcovou stredou nám začína pôstne 
obdobie, pripomínam, že hoci si nemôžeme ísť do kostolov pre popol, aj v lockdowne platí pôstna 
disciplína.  
Odpustky môžeme získať v pôste modlitbou krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami 
online v piatok o 17.15 a v nedeľu o 15.00 a tiež modlitbou Dobrý a preláskavý Ježišu pred obrazom 
ukrižovaného Ježiša Krista. 

Nedeľná škola ani katechéza dnes nebude, ale pripravujem a ponúkam LIVE STREAM na YouTube o 
20.00 na tému: “Nie je manželstvo hrobom zamilovanosti a lásky manželov?” dostal som niekoľko 
odpovedí a podnetov, ešte môžete do večera reagovať, lebo ja nechcem, aby to bola prednáška, ale skôr 
priestor pre vaše svedectvá, textom, alebo audionahrávkou. 

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 podľa možnosti. Pripomínam, že 
účasť je obmedzená na 6 ľudí. Tento týždeň je už kapacita vyčerpaná, teda krsty je možné dohodnúť až 
na 27. februára 2021

Číslo účtu farnosti VÚB:  
IBAN: SK36 0200 0000 0031 3152 6153 

www.lednickerovne.fara.sk


