
13.nedeľa 26.6.2022 

  
Po    Ro 18.00 spoveď, 19.00   

St VH 19.00 Ro 18.00 Sv. Petra a Pavla, apoštolov 

Št VH 8.00     Ad 18.30 spoveď, 19.00 

Pi VH 18.00 Ro 19.00 

Ne VH 8.00  Ro 9.15  Ad 10.30 Odpust Adidovce 

 
Druhá časť zbierky na vchodové dvere v nedeľu činila 575 €. Spolu sa 

v júni nazbieralo 1 260 €. Ďalšia zbierka bude v júli. Ale aj kedykoľvek 

môžete vložiť svoj milodar do košíka. Omša za dobrodincov zbierky na dvere 
bude na slávnosť sv. Petra a Pavla 29. júna. 

 

Zbierka na novostavbu farskej budovy v Zubnom vyniesla 663 € 
v Rovnom. Ďakuje farnosť za zbierku.   

 
 V piatok zomrela Margita Bilecová, vo veku 82 rokov, pohrebné 
obrady v Dome nádeje budú dnes o 16.00 hod.  

 
 Na zápise birmovancov sa prihlásilo 18. kandidátov na sv. 

birmovania. Z VH 9, Ro 8, Ad 1, z toho 1 dospelá, 1 individuálne. Cez 
prázdniny majú chodiť na sv. omše a modliť sa doma ráno a večer.  
 

 Vo štvrtok bude spoveď pred odpustom a zároveň prvým piatkom 
o 18.30 v Adidovciach.  
 

 V stredu je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov, patrónov 
našej farnosti. Vo farskom kostole slávime jeho titul. 

 
 Vo štvrtok nás riaditeľka požiadala o sv. omšu na záver školského 
roka o 8.00 pre žiakov, s ďakovnou pobožnosťou.  

 
Spoveď bude vo VH vo štvrtok po omši a piatok polhodiny pred omšou.    

 
Na prvý piatok spovedáme chorých a starých. Pred omšami spovedáme 
prvopiatkárov, kedy bude vyložená Sv. Oltárna k verejnej úcte a adorácii. 

 
V sobotu 2. júla začína odpustová slávnosť Návštevy Panny Márie 

a púť na Mariánskej hore v Levoči. Rodinná láska - povolanie a cesta 

k svätosti. Slávi Mons. Bernard Bober. 
  

Odpustová slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov 
sa začne v nedeľu 3. júla o 10.30 hod. Celebrantom božskej liturgie je gr. 
kat. v Zubnom Ivan Barna a kazateľom farár Jozef Gnip. Pozývame susedné 

cirkevné obce, aby v procesii sa zúčastnili odpustovej slávnosti. 


