
              Farské oznamy  13. decembra 2020  3. adventná nedeľa

	 	  



Zmena od 12. decembra pre okresy Ilava, Považská Bystrica a Púchov platí, že kostoly 
počas sv. omše môžu byť naplnené len na štvrtinu kapacity miest na sedenie, čo je v naších 
pomeroch vo farskom kostole 70 účastníkov.  
Obsadiť možno len každý druhý rad lavičiek a každé druhé miesto v lavičke.  
Modlitba sv. ruženca je možná len súkromne doma a na svätú omšu príďte tesne pred jej začatím. 
Okrem sviatkov a slávností budú sv. omše iba recitované bez spevu. 
Predpokladám, že tento stav a podmienky sa budú opäť meniť ešte i v priebehu týždňa… 

Príležitosť k sv. spovedi bude počas týždňa hodinu pred večernou sv. omšou okrem stredy. 
Streda sv. omša aj spoveď hodinu pred svätou omšou bude iba v Dolnej Breznici.  
Počas spovede môže byť v kostole maximálne dvadsať ľudí a počas čakania seďte v  označených 
lavičkách a po spovedi opustite kostol. 

Kostolné zvony majú oddnes nový pohonný systém tzv. lineárne motory a automatickú 
digitálnu riadiacu jednotku v sakristii aj s diaľkovým ovládaním. K rekonštrukcii pohonu sme sa 
rozhodli najmä z dôvodu nefunkčnosti štyroch z piatich zvonov. Teda od môjho nástupu do farnosti 
zvonila len Barborka, jediný funkčný zvon. Ak by nastala porucha nebolo by čím zazvoniť, ani pri 
zvolávaní do kostola, ani naším mŕtvym na cestu do večnosti.         

Zbierka na novú faru bude po sv. omši. Pán Boh odplať a požehnaj vašu obetu a štedrosť.  

Upratovanie kostola: v budúcom týždni  zabezpečuje skupina č. 4 (v Dolnej Breznici č. 3),  
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 +Teodór Mokriš 
ut 18.00 LR +Štefan Provazník
st 18.00 DB + Mária, Ferdinand Kresánek, syna Zdena a Miroslava 

št 18.00 LR +Ján, +rodičia Riečickí, +Jozef Slabý  
Za zdr. Božie požehnanie rodine Slabej, Riečickej, Pócovej, Mišovcovej

pi 18.00 LR +Berta a Emil Slemenský
so 18.00 LR +Jozef Stacho

ne

8.00 LR +Klement Miščí a manželka
9.15 DB + Ján a Mária Drgová, ich rodičov a Alexandra, Ondreja Dorotčinových a ich manželky 

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


