Farské oznamy

27. nedeľa “cez rok”

4. októbra 2020

www.lednickerovne.fara.sk

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

úmysly sv. omší
+ z rodiny Kamenickej, Petričovej a Hazalovej

po

18.00 hod.

ut

7.00 hod.

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny s deťmi a manžela

D. Breznica

sv. omša je iba v Dolnej Breznici

št

7.00 hod.

+ z rodiny Plevákovej a ich synov

pi

18.00 hod.

+ Jakub a Anna Šlesárová a ostatných členov rodiny

so

18.00 hod.

na úmysel

ne

8.00 hod.

+ Mariana a Justínu Bosakových

ne

9.15 hod.

Dolná Breznica

ne

10.30 hod.

st

18.00 hod.

+ a za zdravie a Božie požehnanie pre živých z rodiny

Za farnosť a za farníkov a za ochranu pred nebezpečenstvom

Konferencia biskupov Slovenska oznamuje, že slovenskí biskupi udeľujú všeobecný dišpenz od
povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách. Biskupi prosia o trpezlivosť, zvýšenú ohľaduplnosť a
obetavosť, aby nedochádzalo k sporom, keď sa v kostole naplní daný počet. Veriaci, ktorí prídu do
chrámu, budú musieť dodržiavať všetky hygienické opatrenia.
Konferencia biskupov Slovenska spoločne v interiéri aj exteriéri. Vo farskom kostole je
vyznačených 50 miest na sedenie v hlavných laviciach. Miesta sú označené šachovnicovým
spôsobom. Prosíme všetkých veriacich o zodpovednosť a v prípade, že stoja vzadu v kostole,
alebo pred kostolom, aby opustili zhromaždenie. Zároveň ponúkam možnosť prijať sv. prijímanie
ešte pred začatím sv. omše pre tých, ktorí sa nevojdu do počtu dovolených 50 účastníkov. Aby
sme predišli zhromažďovaniu veriacich, sv. prijímanie budeme v uvedenom čase podávať pri
sakristii, veriaci budú prichádzať v 3 m rozstupoch cez vstup do záhrady kostola bránkou zo strany
sakristie, prijmú Eucharistiu a hneď odídu domov poza kostol druhou bránkou z kostolného dvora.
Zbierka na stavbu novej fary bude na budúci týždeň po sv. omšiach. Tento týždeň pribudlo na
stavbu fary 876€ z hodovej ofery a individuálni darcovia prispeli 350€. Pán Boh zaplať!
Sviatosť manželstva chcú prijať
Andrej Brňák z Hornej Breznice a Veronika Krpelanová z Lednických Rovní
Tomáš Levko a Lenka Ozimá z Lednických Rovní
Upratovanie budúci týždeň zabezpečujú LR 14 a DB 13
Nech Vás Pán Boh odmení za všetky vaše modlitby a milodary

