Farské oznamy

Krista Kráľa

22. novembra 2020

www.lednickerovne.fara.sk

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

úmysly sv. omší
po

18.00 LR

Za zdravie a Božie požehnanie pre členov ruže a rodiny p. Tomanovej

ut

18.00 LR

Za zdravie a Božie požehnanie pre vnúčatá a za +rodičov Dzurkových

st

18.00 DB

+ Rudolfa Dubového,dcéru Emíliu,+ Justínu a Michala Dohňanských

št

18.00 LR

Za zosnulých z rodiny Hurínkovej

pi

18.00 LR

+Mária di Gaspero

so

18.00 LR

+ Anton Mutňan

8.00 LR

+Mária, Ondrej a Jozef Kučiak, +Anna a Vendelín Porubský

9.15 DB

+ Emíliu ,Jozefa Barkových a ich rodičov

ne

10.30 LR

Za farnosť a za farníkov - obetovaná na vaše úmysly

Kostoly je možné obsadiť na 50%, to znamená, že každé druhé miesto musí zostať voľné,
technicky nazvané šachovnicové sedenie. Miesta na státie zatiaľ nie sú k dispozícii, ani pred
kostolom by nemalo stáť priveľa ľudí. Opäť bude v stredu sv. omša iba v Breznici o 18.00 hod.
Dnes v nedeľu Krista Kráľa: sa koná pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou obnova zasvätenia
ľudského pokolenia Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Účasťou na verejnom recitovaní modlitby
Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia je možné získať úplné odpustky. Vyžaduje sa byť
v posväcujúcej milosti, vylúčiť náklonnosť i k ľahkému hriechu, sv. prijímanie a modlitba na úmysel
Sv. Otca. Príležitosť pre nás bude v rámci účasti na výročnej poklone vo farskom kostole podľa
rozpisu:
13.00 - 14.00
Dolná Breznica, Medné a Horenická Hôrka;
14.00 - 15.00
Tešitelia Božského srdca ružencové spoločenstvá LR;
15.00 - 15.30
Tichá adorácia; 15.30 Eucharistické požehnanie
Oltárna Sviatosť bude vyložená aj v sobotu po večernej sv. omši v noci k tichej adorácii do 8.00
Požehnanie adventných vencov: bude v úvode sv. omší 1. adventnej nedele, čiže aj v sobotu.
Jesenná zbierka na charitu: bude na budúcu nedeľu, Pán Boh odplať a požehnaj vašu obetu.
Zbierka na novú faru sa uskutoční dnes po sv. omšiach, už vopred vám vyslovujem
úprimné Pán Boh zaplať za každé obetované euro na tento cieľ.
Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 1 (v Dolnej Breznici č. 16),
Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.
Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

