
27. nedeľa 

 
 Po VH 18.00 

Ut    Ro 18.00 

St VH 17.15  Ro 18.00 

Pi VH 18.00 Ro 17.00 

Ne VH 11.00  Ro  8.00     Ad 9.30 

 
Misie vo farnosti. V prvopiatkovom týždni sa nebude spovedať. Lebo 

misionári si vyhradzujú právo spovedať o týždeň počas misií. VH a Ro vo 

štvrtok 13. 10. po 18.00 hod. Tak isto ku chorým pôjdu v stredu 12.10. 
o 9.00 hod. a v sobotu bude pomazanie chorých v kostole. Takže na prvý 
piatok ich nenavštívim.  

 Každý deň bude v každom kostole sv. omša, teda je možnosť úmyslov. 
Nech sa pripravia na stretnutie detí v pondelok o 18.00 hod. Mládež v sobotu 

o 18.00 hod. 
 V sobotu misionári navštívia aj cintoríny kde bude pobožnosť za 
zomrelých o 8.30 hod. Každý deň o 21.30 hod. bude modlitba sv. ruženca 

o 21.00 hod. pred Sv. Oltárnou. 
Na misijné kríže treba napísať rok misií 2022. Čas misií je časom milostí 

a príležitosť posunúť sa vo viere. Zmieriť sa s Bohom a kráčať vernejšie. 
Duchovné cvičenia pre farnosť. Pripravte sa na generálne, alebo dlhšie 
spovede. Budú spovedať asi štyria kňazi. Misionári žiadajú len ubytovanie, 

stravu štyri dni Ro a 4 VH, a zbierku za plagáty a propagačný materiál. 
 
 Mesiac október je zasvätený modlitbe sv. ruženca, preto sa v rodinách 

modlime túto modlitbu, ktorou uctievame Pannu Máriu. 
 

 Ďakujeme birmovancom za distribúciu plagátov farských misií do 
jednotlivých farností v VH a Ro. Pred týždňom sme sa modlili základné 
modlitby. Skončili sme pri Otčenáši, Zdravase, a Sláva Otcu. Za úlohu 

dostali sa naučiť Verím v Boha a Desatoro. Len polovica vedela vyznať Verím 
v Boha. Preto bez týchto základných vedomostí nemôžu pokračovať 

v príprave.  
 
 Za dvoje vchodové dvere a 8 izolačných skiel naplnených plynom nám 

vystavili faktúru v hodnote 7 785,46 €. Jedny dvere stáli 3 462,23 €, a 8 
izolačných dvojskiel naplnených argónom 861 €. Uhradili 29. 9. sme prvú 
splátku 5 000 €. Na účte máme 3 418 €. Zbierka v nedeľu na opravu kostola 

činila 355 €. Zvyšok naviac, máme 633 €. P. B. Z! 
 

 Do filiálneho kostola v Adidovciach sme namontovali večné svetlo, 
visiacu lampu na bočnej stene. 
 

Na katechetický fond sme uhradili 27,60 €. Kľúč je podľa počtu farníkov. 


