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Verejné slávenie bohoslužieb sa vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu vo farnostiach 
nášho okresu Púchov od soboty 19. decembra pozastavuje až do odvolania. Rozhodol o tom 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva a rozhodnutie potvrdil aj Biskupský úrad v Žiline. 
Všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách: zostáva stále v platnosti. 
Sv. omše sa budú sláviť neverejným spôsobom: úmysel každej nahlásenej sv. omše bude 
odslúžený, tak ako bol dohodnutý. V Dolnej Breznici sv. omše odslúžim až po uvoľnení situácie, 
ako tomu bolo aj pri predchádzajúcom obmedzení. 
Streamovanie (online prenos sv. omší cez internet) bude zabezpečené každý deň. Sledovať ich 
môžete prostredníctvom nášho farského YouTube kanálu a tiež cez odkazy na farskej stránke a 
facebooku. Rovnako chceme s mládežou zorganizovať aj “jasličkovú pobožnosť” cez farský 
youtube kanál a facebook. Treba sa spojiť s Karolínkou Cucíkovou a poslať video a tiež súhlas 
rodičov so zverejnením videa.  

Skauti oznamujú, že Betlehemské svetlo tento rok nebude v kostole a nebude sa roznášať ani po 
domácnostiach. Zároveň Vám skauti prajú vianoce naplnené radosťou, porozumením a 
spokojnosťou. 

Pre vybavovanie všetkých záležitostí použite prioritne email, alebo telefón. 

Modlitbu pri betleheme, ktorý bude tento rok v predsieni kostola, môžete uskutočniť vo sviatky 
Božieho narodenia a sv. Štefana popoludní. Kostol bude preto otvorený od 12.00 - 18.00 hod. 
Upozorňujeme, že vstúpiť do predsiene je možné len individuálne, alebo členovia 1 rodiny za 
dodržania všetkých hygienických usmernení a opatrení. 

Z dôvodu, že sú nám v čase vianočnom kvôli opatreniam znemožnené všetky finančné zbierky 
a tiež príjmi farnosti. Chcem poprosiť tých, ktorí chcú vo vianočnom čase obetovať čiastku aj pre 
farnosť, aby tak urobili bezhotovostne prevodom na účet farnosti  
           IBAN: SK36 0200 0000 0031 3152 6153 
alebo hotovosťou do pokladničky umiestnenej na stene predsiene kostola.   
Už vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať za každý milodar v tomto ťažkom období.  

V liturgickom týždni budeme sláviť: 
v piatok slávnosť Narodenia Pána,  
v sobotu sviatok sv. Štefana, 1. mučeníka; 
v nedeľu sviatok sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

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

úmysly sv. omší

ne 10.00 +Klement Miščí (10. výročie) a manželka
po 18.00 +Vladimír (1.výročie) 
ut 18.00 +Jozef Mokriš, +starých rodičov, +sestru
st 18.00 +Jozef Pagáč, Jozef, Antónia, Pavol, Jozef Krajčovič a Mária, Ladislav Jurík a Anna  
št 24.00 Zdr. a Božie požehnanie pre vedenie a zamestnancov RONY a aj za všetkých zosnulých
pi 10.00 +Karol Potočný
so 10.00 +Štefan, Ján Hruška, Jozefa, manželky a za rodičov
ne 10.00 +Agáta a Adam Behan, syn Peter, Eduard Kukosa a ich deti a vnúčatá


