
29.nedeľa 

 
Po VH 17.15  Ro 18.00 

Ut       Ad 8.30 

St VH 17.15  Ro 18.00 

Pi VH 18.00  Ro 17.15 

Ne VH 9.15  Ro 10.30  Ad 10.30 (L) 

Doručili nám faktúry za montáž radiátorového kúrenia vo filiálnom 

kostole v Rovnom. Za práce boli vyúčtované za kotol 1709 € za práce 

a materiál v cene 4 998 €, spolu 6 707 €. Chýba nám 700 eur, preto 

prosíme o dofinancovanie. 

 

 V stredu farský úrad navštívil riaditeľ rádia Lumen Radovan Pavlík, 

kde nahrával s farárom reláciu o nekrvavých mučeníkov na Slovensku 

o rehoľnom kňazovi JUDr. Františkovi Paňákovi, SJ, ktorý bol trpiteľom 

pre vieru a spovedníkom v Dóme sv. Alžbety v rokoch 1970 až 1992. Relácia 

na rádiu Lumen odvysiela v stredu 19. októbra od 11.00 do 12.00 hod. 

 

 Ďakujeme štyrom dobrovoľníčkam z Adidoviec za upratovanie farskej 

budovy, v sobotu pred misiami.  Náš arcibiskup Mons. Bernard Bober sa 

dňa 10. 10. stal predsedom KBS Na štyri roky.  

 

 O týždeň je misijná nedeľa, kedy sa modlíme za misie, šírenie 

evanjelia po celom svete. A je vyhlásená zbierka na ich podporu.  

 

Nedeľu 9. 10. po deviatich rokoch sa konali farské misie pod vedením 

palotínov Piotra a Leonarda Lasotu, SAC. 

Ďakujeme misionárom za ich misijné kázne, spovede a pobožnosti 

Korunky Bož. milosrdenstva, posv. ruženca, krížovej cesty a eucharistické 

požehnanie. Stretnutia s deťmi, chorými, mládežou, manželmi. Slová, ktoré 

nás volali do hlbšieho a živého vzťahu s Kristom, aby sme sa stali svedkami 

jeho lásky tu v našej obci a farnosti. Počas týždňa zmobilizovali tých, ktorí 

počuli Pánov hlas a nezatvrdzovali si srdcia. Otvárali sa na božie pôsobenie, 

aby sa priblížili k Svetlu sveta a verím, že budú vydávať svedectvo o Svetle, 

Kristovi, že on žije medzi nami a v nás. Požehnaný čas prinesie aj bohaté 

ovocie ducha.  

Osobne ďakujem za spoločenstvo na fare a obohacujúce diskusie 

o živote Cirkvi v Poľsku a na misiách pallottínov vo svete. 

Prajeme vernosť charizme sv. Vincenta Pallotti, aby sa napĺňalo cez 

Vás božie dielo vo svete. Prežívali radosť zo zasväteného života a dostali 

bohatú odmenu za celoživotnú námahu pri hlásaní božieho slova. Aby 

Kristova láska Vás pobádala do apoštolátu laikov v Pánovej vinici. 


