
              Farské oznamy  6. decembra 2020  2. adventná nedeľa

	 	  
 

Prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie v utorok  
preto budú tri sv. omše cez deň. Tento sviatok je prikázaný, hoci je to pracovný deň, účasť na sv. 
omši je v normálnych podmienkach povinná a tiež aj sviatočný pokoj. 
Sv. omša v D. B. bude v utorok na prikázaný sviatok a v stredu bude vo farskom kostole LR. 

Krsty v sobotu o 9.00 Krstná náuka bude o 8.00 vo farskom kostole. Krstnej náuky sa musia 
zúčastniť rodičia a krstní rodičia, bude trvať približne 40 minút, potom bude možné ísť domov pre 
dieťa a vrátiť sa na krst.  
Príležitosť k sv. spovedi bude počas týždňa hodinu pred večernou sv. omšou okrem utorka. 

Zimné kántrové dni sú v stredu, v piatok a v sobotu, záväzný je jeden deň. Ich obsahom je 
sústredenie sa na príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a 
spravodlivosť vo svete. Budeme ich sláviť v stredu vo farskom kostole prostredníctvom sv. omše 
„Za zachovanie  mieru a spravodlivosti“ a špeciálnych prosieb v omši na tento úmysel.            

Upratovanie kostola: v budúcom týždni  zabezpečuje skupina č. 3 (v Dolnej Breznici č. 2),  
Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.   

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

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

úmysly sv. omší
po 18.00 LR +z rodiny Vozárikovej a Učňovej 

ut

7.00 LR Za farnosť a za farníkov - obetovaná na vaše úmysly
17.00 DB za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru s rodinou 
18.00 LR +Irena a Štefan Kurej

st 18.00 LR +Valeria Pénerová 
št 18.00 LR +Miroslav Mierny
pi 18.00 LR +z rodiny Mičkovej, Červenej a Tučekovej
so 18.00 LR +Janka Janásová

ne

8.00 LR +Amália Burdejová, +brat Milan, +starí rodičia
9.15 DB Za zdravie a Božiu pomoc pre členov rodín Hromádkovej, Šutriepkovej a Chudej 

10.30 LR Za farnosť a za farníkov - obetovaná na vaše úmysly


