
15. nedeľa 

 
 Ut VH 18.15  Ro 19.00 

 St    Ro 19.00 Ad 18.15 

 Št VH 19.00 

 Pi VH 19.00  Ro 18.15 

 Ne VH 10.30 Ro 8.00 Ad 9.15 

 

Svätý Otec František vymenoval 2. júla za nového apoštolského nuncia 
v Slovenskej republike J. Ex. Mons. Nicolu Girasoliho, tituálneho 
arcibiskupa Egnazia Appula a doterajšieho apoštolského nuncia v Peru.  

  
Vo štvrtok zomrela Margita Šalátová z Rovného vo veku 83 rokov. Pohrebné 
obrady sa uskutočnili v sobotu o 14.30 hod. 

 
KBS na svojom 102. plenárnom zasadnutí s platnosťou od 1. júla 2022 

stanovila minimálny vek pre ustanovenie laikov za lektora dovŕšený 25. rok 
života a za akolytu 30. rok života. Lektorom alebo akolytom môže byť ten, 
kto prijal sviatosť birmovania, má podľa úsudku diecézneho biskupa 

neporušenú vieru a mravy, žije usporiadaným životom, má dobrú povesť, 
absolvoval formáciu stanovenú partikulárnym právom, má potrebné zruč-
nosti na ohlasovanie Božieho Slova alebo službu pri oltári.  

 
Druhý Svetový deň starých rodičov a seniorov si v Cirkvi 

pripomenieme na štvrtú júlovú nedeľu, ktorá je v blízkosti sviatku 
Ježišových „starých rodičov“ sv. Joachima a sv. Anny – tohto roku 24. júla. 
Svätý Otec František vydal k tomuto dňu posolstvo „Ešte aj v starobe budú 

prinášať ovocie“ (Ž 92, 15). Slávenie má pozostávať z troch častí: návštevy 
starých ľudí, z osobitnej sv. omše venovanej seniorom a z pietnej spomienky 

na zomrelých starých rodičov. 
 
Po dohode s farárom Ivanom Barnom menujeme za nových členov FER 

pri filiálnom kostole sv. Cyrila a Metóda v Adidovciach Františka Nováka 
a Roberta Piatnička. Sľub člena FER zložia v nedeľu vo sv. omši.  
 

Farský kostol: Bohu známi darovali na opravu farského kostola 170 € 
minulú nedeľu. P. B. Z! 
 
Vo farskom kostole bude v nedele 17. a 24. júla zbierka na vchodové dvere.  
 

 Michal dokončil omietky na vymenenom plastovom okne v sakristii, 
čím sa po sklobetónkach zvýši teplota a úspora energie v sakristii. 

 


