
26. nedeľa 

 

Po 8.00 hod. VH 

Ut 16.30 ruženec, 17.00 spoveď - adorácia sv. omša 18.00 Ro 

St 16.30 ruženec, 17.00 spoveď - adorácia, 18.00 VH 

Št 17.00 ruženec, 17.30 spoveď a adorácia 18.00 Ad 

Pi 9.00 VH, 10.30 Ro chorí; 17.00 VH, 18.00 Ro 

So 8.00 Ro 

Ne 8.00 Ad, 9.15 VH, 10.30 Ro,  

 

Dnes je na Slovensku zbierka na Kubu. Misionár zo 

Slovenska hovorí, že na Kube je množstvo ľudí podvyživených 

a zomierajú na choroby, ktoré u nás sa bežne liečia tabletkami, 

ale  tam ich nemajú. 

 Zbierka na rádio Lumen činila v VH 30 € a Ro 60 €. 

 Mladomanželia Holuboví darovali 100 € na spojazdnenie 

zvonov v Rovnom.  

Aj v tomto školskom roku budeme organizovať prípravu na 

prvé sväté prijímanie. Dve farníčky z V. Hrušova a dvaja farníci 

z Adidoviec, sa už prihlásili, iní nech sa prihlásia do konca 

septembra. 

 Chorých a starých sviatostne zaopatríme na prvý piatok vo 

VH od 9.00 a v Ro 10.30 hod. 

 V prvopiatkovom týždni bude hodinový priestor na 

adoráciu Sviatosti Oltárnej. Prosme za bohaté ovocie apoštolskej 

návštevy Sv. otca Františka a odprosenie hriechov voči Ježišovmu 

Srdcu. 

V nedeľu o 10.30 budeme sláviť 18. výročie konsekrácie 

filiálneho kostola v Rovnom, ktorá sa konala za farára Mons. 

Doc., ThDr. Mariána Čižmára.  

V nedeľu 3. 10. pozývame na Fatimskú pobožnosť o 9.15 do 

Obišoviec a následne na hlavnú odpustovú svätú omšu 

Ružencovej Panny Márie o 10.30 hod. Hlavným celebrantom 

bude pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka. Táto svätá 

omša bude vysielaná aj v priamom prenose TV Lux.   

  V utorok 5. októbra sa po asi 20 rokoch uskutočnia kňazské 

rekolekcie, kde sa zhromaždia kňazi z humenského dekanátu, 



ktorých je 25 s dekanom a biskupom. Prosím o pomoc pri ich 

technickom, materiálnom a liturgickom zabezpečení. 

  Nemocnica s.r.o. v Snine nám ďakuje za podpísania petície 

za jej zachovanie a ešte dnes je možnosť ju podpísať. Petíciu 

odovzdáme jej štatutárovi MUDr. Andrejovi Kulanovi.  

   


