
29. nedeľa 

 

Po 17.00 Ro, 18.00 Ad 

St 16.15 VH, 17.00 Ro 

Št 16.15 VH, 17.00 Ro 

Pi 8.30 VH 

Ne 8.30 VH, 9.45 Ro, 11.00 Ad 

  

V októbri si uctievame Pannu Máriu modlitbou ruženca. Vyhlasujem 

stretnutie s členmi Bratstva posvätného ruženca po sv. omšiach 

v pondelok v Adidovciach, v stredu v Rovnom a vo štvrtok VH, aby sme zistili 

skutočný stav jednotlivých ruží. 

  Budúca nedeľa je misijná nedeľa, kedy sa modlime za misijnú 

činnosť Cirkev, aby každý človek počul o Kristovi. Preto v tento deň sa 

v Cirkvi koná zbierka na misie. 

 Vo filiálnom kostole v Adidovciach si v nedeľu 24. októbra 

pripomenieme 12 rokov výročia od posviacky kostola dvoma arcibiskupmi.  

Pri tejto príležitostí odhalíme pamätnú tabuľu s textom:  

KOSTOL SVÄTÝCH CYRILA A METODA  

V ADIDOVCIACH, POSTAVENÝ V ROKOCH 1930 - 1931, 

OBNOVENÝ V ROKOCH 2008 - 2009, POSVÄTILI  

24. 10. 2009 ARCIBISKUPI JÁN BABJAK A ALOJZ TKÁČ. 

  

Detské sv. omše budú každý druhý piatok, na ktorých sa budeme 

stretávať s deťmi, ktoré sa začali pripravovať na prijatie sviatosti zmierenia 

a Sviatosti Oltárnej, ale vítané sú aj školopovinné detí. Po omši bude na fare 

stretnutie s deťmi, s ktorými sa budeme preberať jednotlivé katechetické 

témy podľa náboženskej výchovy pre tretí ročník.  

Na pracovisku by sme podľa Stanislava Zvolenského nemuseli začínať 

tým, že o viere hovoríme. „Na pracovisku sa dá vychádzať predovšetkým z 

toho, že by človek mal svojimi skutkami prinášať svedectvo o viere a to je 

vlastne tým, že korektne, správne, presne si plní povinnosti, že je ohľaduplný 

voči svojim kolegom, kolegyniam a že vlastne prináša aj niečo, čo je 

takpovediac naviac.“ Ďalej hovorí, že človek môže byť veľmi korektný, môže 

konať správne, ale môže dať ešte pridanú hodnotu ľudskosti, láskavosti k 

tomu čo robí. „Mohol by vzbudiť takú určitú opýtavosť, že prečo to robíš 

takýmto spôsobom, keby sa to dalo urobiť aj chladnejšie, menej láskavo, 

menej príjemne, čisto technicky, len kvôli tomu, nazvime to, komerčnému 

záujmu, že urobím službu, za ktorú som zaplatený.“ 


