Farské oznamy

1. adventná nedeľa

29. novembra 2020

www.lednickerovne.fara.sk

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

úmysly sv. omší
po 18.00 LR

+Jozef Prekop, +Emília a Anton Strapko, + brat Jozef

ut

+Vincencia a Juraj Bahleda

18.00 LR

st 18.00 DB

+Emíliu, Jozefa Barkových a ich rodičov

št 18.00 LR

+Ľuboslav Burian

pi

Za zdravie a Božie požehnanie členom ruže pani Vankovej, za živých i mŕtvych z rodín

18.00 LR

so 18.00 LR

ne

+Bohuslav Krasňan

8.00 LR

+rodiny Bajzíkovej, Krivošovej, Válkovej, Drličkovej

9.15 DB

+ Ivana Fojtíka, rodičov Fojtíkových a Dubových

10.30 LR

Za farnosť a za farníkov - obetovaná na vaše úmysly

Adventné rozprávky pre vaše deti a vnúčatá sme pripravili adventný rozprávkový program.
Autorka rozprávok sestrička Damiána nám napísala a nahovorila príbehy anjelika Vaška, ešte
stále sa píšu a vyrábajú. Ponúkam ich cez farský YouTube kanál s odkazom aj na Facebooku.
ROZPRÁVKY https://www.youtube.com/playlist?list=PLrHhSDiJWVjRhnsVm5T2obdWstTUYmHIs
Spovedanie pred 1. piatkom vo farskom kostole v pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 17.00
v stredu bude sv. omša o 18.00 iba v Dolnej Breznici a spoveď pred omšou od 17.00
Podľa predpokladov pána dekana v adventnom období z najväčšou pravdepodobnosťou nebudú
organizované dekanátne spovede, teda “spoločné”, ako ich ľudovo voláme. Ale bude každý farár
postupne podľa možnosti spovedať svojich veriacich vo farskom kostole. Takisto hromadné
spovede chorých sa neuskutočnia v adventnom období, tak ako bolo zvykom.
V prípade podozrenia z infikovania kňazov, by kňazi nemohli verejne slúžiť sväté omše ani
spovedať v kostole ani v advente ani počas sviatkov. Preto až na skutočne neodkladné prípady
odložíme ostatné spovede ležiacich na neskoršie obdobie.
Požehnané adventné vence nech sú pre naše rodiny motívom a symbolom k spoločnej modlitbe.
Jesenná zbierka na charitu: bude po sv. omši, Pán Boh odplať a požehnaj vašu obetu.
Zbierka na novú faru činí 948€, v čase posledných obmedzení jednotlivci obetovali na stavbu
fary spolu 1500€, úprimné Pán Boh zaplať za každé obetované euro na tento cieľ.
Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 2 (v Dolnej Breznici č. 1),
Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.
Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

