23. nedeľa 04.09.2022
St Ad 17.30 (L) a Moleben k Bohorodičke
Št

Ro 18.00 Narodenie Panny Márie, sviatok

So VH 18.00

Ro 18.00

Ne

24. nedeľa
Ad 8.00 (L)

4. výročie bl. Anky Kolesárovej do Vysokej nad Uhom. Svätú omšu 1.
septembra celebroval Mons. František Rábek, biskup Ordinariátu.
V Rovnom sa pracovalo v pondelok na úprave okolia kostola desať
brigádnikov, v stredu dvaja na úprave plota, vo štvrtok dvaja.
V stredu vo VH sme s J. Olexom porezali drevo z cirkevného pozemku
v Rovnom, v piatok dve brigádničky opravovali náter na plote a tri čistili
steny v kostole. Na nástenke je finančné vyúčtovanie za mesiac august. Dňa
6. 9. budú zhotovené vo výrobe v Prievidzi vchodové dvere.
V sobotu sa uskutočnilo stretnutie detí Rozlúčka s prázdninami vo
farskej záhrade o 13.00 do 19.00 s 30 deťmi a ich rodičmi, aj z Adidoviec.
Tento týždeň som na dovolenke a zastupovať bude farár z Udavského
vdp. Vincent Dráb.
Pápežské misijné diela ponúkajú „Vzácny dar pre misie“ možnosť
slávenia sv. omší jednotlivo aj novénu teda 9 sv. omší alebo gregoriánske
sv. omše. Podrobné informácie s letákmi a šekom sa nachádzajú v sakristií
u kostolníčky. Tým pomôžete misionárom vo svete.
Bratia Palotíni nám zaslali materiáli na farské misie, ktoré rozdáme
neskôr do každej stránky obývaného domu vo farnosti. Aj naďalej sa
modlíme, aby priniesli bohaté ovocie v našich dušiach.
V nedeľu 11. 9. je odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie v
Bazilike minor vo Vranove nad Topľou. Celebrantom o 10.30 hod. bude
farár z KVP Košice vdp. JCDr. Peter Sýkora, PhD.
Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie v Rovnom bude sv. omša
v jej zasvätenej kaplnke na cintoríne.
Oznamy na 24. nedeľu
St VH 17.30

Ro 18.30

Povýšenie sv. Kríža

Št VH 9.15

Ro 10.30

Ad 8.00 Sedembolestná P. Mária

Pi VH 18.30

Ro 17.45

Ne VH 10.30

Ro 8.00

Ad 9.15

25. nedeľa cez rok

