
25. nedeľa “cez rok” 
19. september 2021 

DETSKÉ SPOLOČENSTVO Dobrý deň, to sme my oznamuje, že pozývame deti zo ZŠ na 
stretko v pondelok o 15:30 v zasadačke Ledrov. Prineste si prezúvky a rúška.  
Viac info na Facebooku Dobrý deň, to sme my. 

Od zajtra sa budeme modliť DEVIATNÍK K SV. MICHALOVI, ako prípravu hodovej slávnosti. 

V sobotu  bude MICHALSKÝ JARMOK, na ktorý vás všetkých srdečne spolu s pánom starostom 
a organizátormi pozývame, bohatý program nájdete na plagáte vo výveske, na fb a webe farnosti. 

HODOVÉ SV. OMŠE V NEDEĽU budú oslavovou nášho nebeského patróna sv. Michala,  
ale sv. omša o 10.30 bude mať ešte špeciálnejší charakter, je obetovaná za obec Lednické Rovne, 
robíme tak s cieľom, aby sme si pripomenuli a oslávili 550 výročie vzniku obce, slávnostná sv. 
omša bude sprevádzaná DH Medňanka a po sv. omši bude hodové pohostenie. Zároveň by som 
chcel poprosiť o zabezpečenie koláčov počas týždňa, ktoré sa môžu uskladniť vo voľnej sakristii 
v kostole. Koláčiky, ktoré zvyknete piecť doma, môžete priniesť v sobotu do kostola v čase 14–15 
hod. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach tradičná hodová ofera. 

STRETNUTIE BIRMOVANCOV tento týždeň nebude z dôvodu hodových osláv.   

OHLÁŠKY sviatosť manželstva chcú v sobotu prijať Michal Ciesar z Dolnej Breznice a Denisa 
Levková z Horenickej Hôrky, ak by niekto vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási 
na farskom úrade. Snúbencov zverujem do vaších modlitieb. 

ZBIERKA NA NOVÚ FARU prispela na účet farnosti sumou 1443€, individuálni darcovia obetovali 
osobne a na účet spolu 230€, ďakujem za vašu štedrosť. (celkovo 1673€) 

ZBIERKA NA SEMINÁR  bude dnes  po sv. omšiach.  

UPRATOVANIE KOSTOLA  v Dolnej Breznici č. 14, v Lednických Rovniach č. 10 

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary. 

DEŇ LR DB
PONDELOK 18.00 -
UTOROK 18.00
STREDA adorácia od 17.30 18.00
ŠTVRTOK 18.00 -
PIATOK 18.00 -

SOBOTA
15.00 sv. omša so sobášom

          s platnosťou na nedeľu

-

NEDEĽA 8.00 a 10.30 9.15


