
31. nedeľa 

 
Ut  VH 9.45 Ro 11.00 Ad 8.30,  13.00 Panachyda - cintorín  

St  VH 16.15 Ro 17.00  Spomienka na verných zosnulých 

Št  Ad 16.30 

Pi  VH 18.00  Ro 17.00  Prvý piatok 

So    Ro 8.00  Prvá sobota 

Ne VH 10.30 Ro 9.15 Ad 10.45 (L) 32. nedeľa 

 

 Ďakujeme všetkým kostolníčkam, kantorom, kuchárkam, kvetinárka, 

zhotoviteľom misijných krížov, FER, asistencii, miništrantom a dobrodincom 

za organizáciu farských misií počas ôsmich dní. Pátri najviac si pochutnali 

na hubách, ktoré boli v jedálničku skoro každý deň. 

 

 Ďakujeme trom brigádnikom z Rovného, ktorí v piatok vymenili 

sklobetonky za tri plastové okná na farskej budove pri schodišti zo 

severnej strany. Tým sú všetky okná na budove plastové. Dve okná na prvé 

poschodie daroval OÚ z VH a jedno malé na prízemí sa zhotovilo. 

 

Zbierka počas misijnej nedele činila v Ro 70 € a VH 100 €, Ad 85,70 €.   

 

 Dnes sme slávili v Adidovciach 13. výročie konsekrovania filiálneho 

kostola dvoma arcibiskupmi obidvoch obradov 24. 10. 2009.   

 

V utorok je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Oslavujeme výkvet 

kresťanstva. 

  

 Pobožnosti na cintorínoch za verných zosnulých budú v utorok 1. 

novembra o 13.30 V. Hrušove, 14.00 Rovnom. 

 

 Počas „dušičkovej oktávy“ od 2. do 8. novembra budú spoločné 

pobožnosti za verných zosnulých o 15.00 hod. na cintorínoch, kde sa 

pomodlime Korunku k Božiemu milosrdenstvu a Litánie k všetkým svätým. 

 

 Počas ôsmich dní môžeme pre duše v očistci získať úplne odpustky, 

ak navštívime cintorín a pomodlime sa za nich Otče náš a Verím. 

 

 V prvý piatok navštívim chorých, ktorí sa môžu vyspovedať alebo 

prijať Sv. Oltárnu. 

 



 V piatok 4. novembra je v našej farnosti celodenná arcidiecézna 

adorácia. Vystavenie Sviatosti Oltárnej VH 9.00, Ro 9.15, Ad 9.30. Odloženie 

s požehnaním 16.15 hod. Ad, Ro 17.00 a VH 18.00. 

 

 Vo štvrtok 3. novembra je 20. výročie konsekrácie farského kostola. 

Slávnosť z pastoračných dôvodov sa prekladá na 32. nedeľu 6. novembra. 

  


