
22. nedeľa “cez rok” 
29. augusta 2021 

 

SPOVEĎ CHORÝCH  v utorok od 9.00, Uhrovecká a Horenice 
    v stredu od 16.00 v Dolnej Breznici 
    v piatok od 9.00 Medné, Záhradná, Sokolská 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ sú zverejnené vždy na celý mesiac dopredu.  

STRETNUTIE BIRMOVANCOV bude v pondelok o16.00 vo farskom kostole a spoveď o 17.00 
  
SOBOTA sv. omša bude ráno o 7.00 vo farskom kostole nakoľko mám večer kňazské povinnosti  
v mojej bývalej farnosti v Starej Bystrici.  

OHLÁŠKY sviatosť manželstva chcú prijať Martin Düreš z Dubnice a Iveta Golbincová z LR,  
Jozef Krajči z Košeckého Podhradia a Daniela Dobrodenková z Lednických Rovní, ak by niekto 
vedel o nejakej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.  
Snúbencov zverujem do vaších modlitieb. 

ZBIERKA NA NOVÚ FARU priniesla na účet farnosti 1378€, darcovia osobne obetovali 100€ na 
účet farnosti, 200€ z krstov, 200€ zo sobášov, 100€ osobný dar na faru. Od poslednej zbierky 
pribudlo na faru spolu 1978€, zo srdca ďakujem za vašu štedrosť.  

VENI SANCTE, čiže vzývanie Ducha Svätého pre pomoc pri vzdelávaní bude v úvode každej sv. 
omše na budúcu nedeľu. Pri každej sv. omši po pozdrave a úvodnom slove kňaza zaznie hymnus 
k Duchu Svätému, po ktorom bude nasledovať hymnus Glória, úkon kajúcnosti sa vynecháva. 
Každý, kto je žiakom, študentom, pedagógom ale i rodičom, môže prísť a pridať sa k modlitbám 
celej farnosti a takto si prosiť o silu, pokoj a vytrvalosť v procese výchovy a vzdelávania počas 
nasledujúceho školského roka. 

UPRATOVANIE KOSTOLA  v Dolnej Breznici č. 11, v Lednických rovniach č. 7 

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

DEŇ LR DB
PONDELOK spoveď od 17.00, sv. omša o 18.00 -
UTOROK spoveď od 16.30, sv. omša o 18.00 -
STREDA spoveď od 16.30 


omša o 18.00
ŠTVRTOK spoveď od 16.30, sv. omša o 18.00 -
PIATOK spoveď od 16.30, sv. omša o 18.00 -
SOBOTA 7.00
NEDEĽA 8.00 a 10.30 9.15


