
              Farské oznamy  21. februára 2021  1. pôstna nedeľa



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 v piatok o 18.00 hod. 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 spásu zosnulých Bohumil Miček a rodičov a za Martina a Františku Geregových 

pondelok:  Za spásu nesmrteľných duší zosnulých členov rodiny Hlásnej 
     piatok:  Za zdravie a na úmysly nášho diecézneho otca biskupa Tomáša 

sobota: Za farnosť a za farníkov vo všetkých potrebách a v každej núdzi  
nedeľa: Za zosnulého Štefana Tomana a za zdravie a Božie požehnanie rodiny Kucharikovej 

Odpustky môžeme získať v pôste modlitbou krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami 
online v piatok o 17.00 a v nedeľu o 15.00 a tiež modlitbou Dobrý a preláskavý Ježišu pred obrazom 
ukrižovaného Ježiša Krista. 

Nedeľná škola pre birmovancov bude tematická prednáška cez YouTube o 17.00  

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. 

Streda, piatok a sobota sú jarné kántrové dni (obsah: príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia; 
činorodá láska k blížnemu). 

Na zbierku na charitu je možné prispieť viacerými spôsobmi, aj online počas celého Pôstu. (Viac na 
plagáte, na letáku, na webe —> www.charitaza.sk/jarna-postna-zbierka-na-charitu/.)

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


