
              Farské oznamy  27. septembra 2020  26. nedeľa “cez rok”

	 	  

    
   
      po, ut, št, pi       spoveď od 16.30, sv. omša v LR  o 18.00 aj SO  
                streda sv. omša iba v DB      spoveď od 16.30, sv. omša v DB  o 18.00  
      nedeľa      LR  08.00  
       DB 09.15 
       LR  10.30 

Spovedanie pred prvým piatkom 
Chcem povzbudiť najmä štvrtákov a tých, ktorí sa prihlásili na prípravu birmovancov, aby si začali 
robiť dväť prvých piatkov, to je podmienka prípravy, pri spovedi dostanú birmovanci potvrdenie. 
Spoveď chorých 
streda:  16.00  Dolná Breznica 
štvrtok:       08.00 Nám. slobody, Uhrovecká, Jilemnického ulica a Horenická Hôrka 
piatok:     08.00 Medné, 8.30 Záhradná, Medňanská, Sokolská a Májová ulica 

Mariánske večeradlo v LR v sobotu o 17.10,  v DB v nedeľu o 14.00 

Binácie sv. omší 
Dostali sme usmernenie, aby sme v pracovných dňoch bezdôvodne neslúžili dve sv. omše vo 
farnosti, najmä ide o prípady, keď je kňaz vo farnosti sám. Z tohto dôvodu v stredu budú bývať sv. 
omše iba v Dolnej Breznici a vo farskom kostole v stredu sv. omša nebude.  

Žiadosť o prvé sväté prijímanie dostanú tretiaci do rúk na hodine náboženstva v škole, 
doma tlačivo doplňte a rodičia podpíšte. O týždeň potom budem žiadosti zbierať v škole.  

Zápis birmovancov cez webový dotazník 
Drahí chlapci a dievčatá, ak momentálne máte trinásť a viac rokov, platí pre Vás táto ponuka. 
Otváram kurz prípravy k sviatosti birmovania. Na začiatok sa treba prihlásiť do zoznamu cez 
formulár. Zdá sa, že väčšiu časť prípravy budeme realizovať cez internet. Preto potrebujem 
niekoľko najnutnejších údajov, aby som mohol s vami začať elektronickú komunikáciu a ponúkol 
som Vám podnety na formáciu a prípravu k sviatosti birmovania. Linku na prihlasovací formulár 
nájdete na stránke farnosti, adresa je v hlavičke oznamov. 

Epidemiologická úroveň momentálne sa nachádzame v oranžovej zóne. Povinne nosíme 
rúška, dezinfikujeme si ruky, dodržiavame šachovnicové sedenie, dodržiavame odstupy, sv. 
prijímanie podávame iba na ruku v kostole môžeme spievať, spevácky zbor s rúškami, opäť 
môžeme zbierať aj zvonček.  

Milodary na novú faru v zbierke ste tento týždeň obetovali 1358,60€, mimo ohlásenej zbierky 
435€, spolu 1793,60€.Vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať za každé obetované euro na tento cieľ.  

Tradičná hodová zbierka sa uskutoční po sv. omši, výťažok obetujem na stavbu novej fary. 

Sviatosť manželstva chcú prijať 
Pavol Kuchta z Púchova a Pavlína Karasová z Lednických Rovní 
Andrej Brňák z Hornej Breznice a Veronika Krpelanová z Lednických Rovní 
Tomáš Levko a Lenka Ozimá z Lednických Rovní 

Upratovanie budúci týždeň zabezpečujú LR 12 a DB 12 
Nech Vás Pán Boh odmení za všetky vaše modlitby a milodary

ČAS	SV.	OMŠÍ	
www.lednickerovne.fara.sk

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


