
              Farské oznamy  18. októbra 2020  29. nedeľa “cez rok”

	 	  

V liturgickom týždni si pripomenieme:  
• v pondelok ľubovoľnú spomienku na sv. Pavla z Kríža, rehoľníka; 
• v utorok ľubovoľnú spomienku na sv. Vendelína; 
• v stredu ľubovoľnú spomienku na sv. Uršuľu, pannu a mučenicu; 
• vo štvrtok ľubovoľnú spomienku na sv. Jána Pavla II., pápeža; 
• v piatok ľubovoľnú spomienku na sv. Jána Kapistránskeho, kňaza; 
• v sobotu ľubovoľnú spomienku na sv. Antona Máriu Clarerta, biskupa; 
• 30. nedeľu. 

  
Zmena času:  nastane na budúcu nedeľu, kedy sa o 3.00 vráL čas na 2.00. 
Aktuálna zmena ohľadom verejného slávenia bohoslužieb 
BraLslava 14. októbra (TK KBS) Úrad verejného zdravotníctva vydal v stredu 14. októbra večer konečnú 
verziu opatrení, ktoré budú záväzné od štvrtka 15. októbra 2020. Hromadné podujaLa napokon nebudú 
zakázané úplne: bude možné ich konať so zásadným obmedzením, teda maximálne do 6 osôb. 
Po konzultácii s Úradom verejného zdravotníctva hovorca KBS MarLn Kramara potvrdil informáciu, že toto 
pravidlo sa vzťahuje aj na bohoslužby. Znamená to, že slávenie verejných bohoslužieb zostáva možné, avšak 
s limitom 6 osôb, vrátane kňaza, podobne, ako je tomu v tejto chvíli napríklad aj v Českej republike. 
"Hoci to nie je veľká zmena, bude predsa uskutočniteľné, aby na svätú omšu prišla napríklad aspoň rodina, 
na ktorej úmysel je daná bohoslužba slávená," povedal pre TK KBS MarLn Kramara s tým, že KBS o danej 
veci už informovala biskupov, a momentálne sa pripravuje aktualizácia informácií pre kňazov. 

Spovedanie: je možné dohodnúť telefonicky. 

Všetky sv. omše vo farskom i filiálnom kostole: sa budú sláviť pri počte 6Lch ľudí vrátane kňaza. Prednosť 
účasL na sv. omši majú členovia rodiny, pre ktorých sa úmysel bude sláviť.  
Nedeľné sv. omše budú o 8.00 v Lednických Rovniach o 9.15 v Dolnej Breznici.  

Namiesto sv. omše o 10.30 budem v čase od 10.30 - 11.00 rozdávať sv. prijímanie pri zachovaní  
max 6 ľudí v kostole. Preto rešpektujte tento režim a vstupujte do kostola až keď iní odídu.  
Teda vstupujte v dávkach po 6.  Ďakujem. 

Pre vybavovanie administratívnych záležitostí: použite prioritne emailovú, alebo telefonickú komunikáciu. 

po LR 18.00 + Jozef Vranský
ut LR 18.00 Za zdravie pre rodinu Prekopovú
st DB 18.00 +členov rodín Valachovej a Plevákovej
št LR 18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre členov ružencového spoločenstva pani Novožilovej

pi LR 18.00 Za zdravie a Božie požehnanie rodinám Medňanskej, Mazánovej, Loduhovej,  
za zosnulých z rodiny a dcéru Jarmilu

so LR 18.00 na úmysel

ne
LR 8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre deti Tadeáša a Tomáša
DB 9.15 + Zdenku Staňovu,Júliu Dubovu a Máriu Kušnierovu 

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


