
6. Veľkonočná nedeľa - 8. mája 2021 
Začal nám mesiac máj. Nezabudnime na obľúbené májové pobožnosti, zvlášť mariánske litánie. 
Budeme sa ich modlievať aj pred sv. omšami. Dávam opätovne do pozornosti maratón modlitby 
svätého ruženca počas mesiaca mája, ktorý nás na podnet pápeža Františka spája s 
mariánskymi svätyňami celého sveta. Je to veľmi pekná príležitosť spoznávať tieto miesta 
a tamojšiu kultúru i zbožnosť. Každý deň tohto mesiaca vždy o 18.00 hodine nášho času je 
priamy prenos z týchto svätýň; dá sa tiež pozrieť predchádzajúce prenosy zo záznamu. 

Dnes je Deň matiek. Žehnám všetkým mamičkám v ich dôležitom a nenahraditeľnom poslaní.  

Nasledujúce tri dni sú prosebné dni. Ich obsahom sú prosby za úrodu.   

Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. 
Sv. omše:   ♦ Lednické Rovne  8:00 a 18:00 h.; (o 18:00 vysielaná naživo)  
  ♦ Dolná Breznica  –  16:30 h.  
Od piatku sa budeme modliť novénu k Duchu Svätému. 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. 

Krsty na budúcu sobotu nebudú dopoludnia, nakoľko máme výnimočne dekanátnu rekolekciu 
v Púchove, ohláste sa mi nájdeme iný čas, alebo iný dátum.  

Zvlášť pre birmovancov budem v spovednici k dispozícii pol hodinu pred svätými omšami v týždni. 
Birmovanci majú mesačnú spoveď ako podmienku na prijatie sviatosti birmovania.   
Prihlášky k birmovke dostanete do ruky pri spovedi v mesiaci máj. Tlačivá nepýtajte inde. 

úmysly: 
pondelok  14.00  Pohrebná sv. omša za zosnulého Milana Janovca 
  18.00  Za zosnulých r. Bulkovej, Baránkovej, Peckovej, Pavlacovej a Štefana Detku 
utorok  18.00  Za zdravie a Božie požehnanie rodinám Chudej, Palčekovej, Dominovej  
streda  18.00 Za zosnulého Mariána Brňáka 

štvrtok  08.00  Za farnosť a za farníkov 
   DB 16.30  za+ Máriu Drgovú (pohrebná) 
   18.00  Za vyslobodenie zo závislosti pre brata Martina 

piatok  18.00  Za zdravie a Božie požehnanie pri príležitosti životného jubilea (80) 
sobota 15.00 Za novomanželov Brňákových 
  18.00  Za zosnulého Pavla Gavendu 

nedeľa 08.00  Za zosnulého Dušana Šudíka(4) a za zdravie rodine Šudikovej a Brezaniovej 
 DB 09.15  za+ Františku Kamenickú (pohrebná) 
  10.30  Za farnosť a za farníkov v každej núdzi 

Sviatosť manželstva chcú prijať Andrej Brňák zo Zubáka a Veronika Krpelanová z LR, 
ak by niekto vedel o nejakých cirkevnoprávnych prekážkach, nech to ohlási na farskom úrade. 

Dnes bude po sv. omšiach zbierka na novú faru. Už vopred vyslovujem Pán Boh zaplať. 

Kostol upratuje v Dolnej Breznici skupina číslo 8 a Lednických rovniach skupina číslo 9 

Pán Boh odplať za pomoc, za všetky vaše modlitby a milodary.


