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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. 

Pre vybavovanie všetkých záležitostí použite prioritne email, alebo telefón. 

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: 
pondelok svätých Neviniatok 
štvrtok sv. Silvestra sv. omša o 15.00 s odprosujúcou pobožnosťou na konci roka 
piatok slávnosť Bohorodičky Panny Márie 
druhá nedeľa po narodení Pána

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

úmysly sv. omší

ne 10.00 +Agáta a Adam Behan, syn Peter, Eduard Kukos a ich deti a vnúčatá
po 18.00 + Ján Pecušik 
ut 18.00 + Valéria Dopjerová
st 18.00  + Milan a Olga 
št 15.00 + Viliam Prenosil
pi 10.00 Za zdravie a Božie požehnanie rodine Tomanovej a Charbuliakovej
so 10.00 Za farnosť a za farníkov (na vaše úmysly)
ne 10.00 Za zdravie a Božie požehnanie rodine Prokopovej, Geregovej a Kamenickej


