
              Farské oznamy  6. septembra 2020  23. nedeľa “cez rok”

	 	  

    
   
   pondelok    LR  07.00  
   utorok   DB 17.00 , LR  18.00 
   streda    LR  07.00  
   štvrtok    LR  18.00  
   piatok    LR  07.00  
   sobota    LR  18.00   

   nedeľa     LR  08.00  
       DB 09.15 
       LR  10.30 vyhradená pre rodiny štvrtákov 
Prvé sväté prijímanie  
Počas nedeľnej svätej omše o 10.30 hod.  príjmu prvýkrát deti Pána Ježiša v Eucharistii,  
v sobotu bude spoveď v čase 9.00 - 10.00 hod. vo farskom kostole 

Program upratovania a úpravy kostola a okolia 
V pondelok večer od 17.00 - 18.00 hod. si budú rodičia s deťmi preberať oblečenie.  
Hneď po odovzdaní oblečenia nech deti zostanú na nácvik.  
V stredu poprosím mužov o očistenie ťažko prístupných miest a pavučín. 
V piatok - generálne upratovanie, poprosím rodičov na 16.00 hod. 

Milodary na novú faru tento týždeň pribudlo 450€. Darcovia nechcú byť menovaní. 

Sviatosť manželstva chcú prijať 
Michal Filo z Tuchyne a Jaroslava Karasová z L.R. 

Zbierka na svätú zem 
Na budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka na svätú zem, ktorá zvyčajne bývala počas veľkonočných 
sviatkov ako pokladnička v Božom hrobe.  

Lukáš Zbranek zloží večné sľuby 
v sobotu 12.9.2020 na hore Živčák v Mariánskej svätyni o 11.00 hod. Modlíme sa za Lukáša a kto 
má možnosť, tak sa môžete individuálne zúčastniť na tejto slávnosti.   

Diecézna púť  
Na budúcu sobotu 12. septembra nás otec biskup Tomáš pozýva na Diecézne stretnutie veriacich 
zo všetkých farností. Stretnutie začne sv. omšou na Hore Butkov o dvanástej hodine. Na stretnutie 
sa môžete dopraviť objednaným autobusom priamo z našej farnosti až na vrchol Hory Butkov do 
Skalného Sanktuária. Predbežný čas odchodu autobusu od nášho farského kostola je o 10.10 h. 
Doprava bude vďaka štedrosti sponzorov zdarma pre všetkých, ktorí sa stihnú prihlásiť do 
naplnenia kapacity objednaných autobusov na diecéznej stránke www.dcza.sk, najneskôr však do 
utorka 8. septembra. Tam nájdete tiež program aj s presným časom odchodu autobusu z našej 
farnosti. Kvôli dodržaniu všetkých opatrení je potrebné sa na stretnutie prihlásiť aj v prípade 
individuálnej dopravy! Pre našu farnosť je v objednanom autobuse rezervovaných 10 miest. 

Upratovanie budúci týždeň  vo farskom kostole zabezpečujú rodičia štvrtákov.  
V Dolnej Breznici skupina číslo 9 
Nech Vás Pán Boh odmení za všetky vaše modlitby a milodary

ČAS	SV.	OMŠÍ	
www.lednickerovne.fara.sk

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

http://www.dcza.sk/

