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Plaveč  (farský kostol sv.  Margity Antiochijskej)  
 

Pondelok 26.9.2022    

od 18:00 sviatosť zmierenia        

18:30 svätá omša  ZBP pre Sáru 
 

Utorok 27.9.2022          sv.  Vincent de Paul, kňaz 

od 18:00 sviatosť zmierenia        

18:30 svätá omša  + Margita Hetešová (výročná) 
 

Streda 28.9.2022  

od 7:00 sviatosť zmierenia  

7:30 svätá omša Za novopokrstenú Adelu Pekárovú 
 

Štvrtok 29.9.2022      sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli 

od 17:00 poklona Najsvätejšej Sviatosti a sviatosť zmierenia  
18:30 svätá omša   Za zdravie Anny a Márie 
 

Piatok 30.9.2022 sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi 

od 18:00 sviatosť zmierenia  

18:30 svätá omša s poďakovaním za úrodu + Jozef Majerníček 
 

Sobota 1.10.2022 sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi 

od 6:30 sviatosť zmierenia  

7:00 večeradlo a svätá omša    Za ružencové spoločenstvo    
 

Nedeľa 2.10.2022 27. nedeľa v cezročnom období 

7:30 svätá omša Za farnosť 

10:30 svätá omša ZBP Pavol (50) 
14:00 októbrová pobožnosť 
 
 

Kozelec  (f iliá lny kostol Nanebovzatia  Panny Márie ) 
  

Piatok 30.9.2022 sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi   

17:00 svätá omša           
  

Nedeľa 2.10.2022 27. nedeľa v cezročnom období 

9:00 svätá omša 
 

O Z N A M Y  
 

V rámci  minulotýždňovej zbierky na podporu rádia 

Lumen sme vyzbierali v Plavči 445€ a v Kozelci 57€. 

Dobrý Boh nech odmení darcov svojim požehnaním! 



Poďakovanie za úrodu 
 

V piatok pri večernej svätej omši 

poďakujeme dobrému Bohu za 
tohtoročnú úrodu. 

Bolo by veľmi pekné, ak by ste niečo 

z tohtoročnej úrody zo svojich záhrad 

priniesli do kostola, položili to pred oltár 

a tak by sme aj viditeľným spôsobom 

vyjadrili vďačnosť Pánu Bohu. 
 

❑ V piatok (30.9.) bude pri večernej sv. omši téma pre deti a pre mladých. 

Nácvik pesničiek s deťmi bude od 16:30. Po svätej omši bude stretnutie 

s birmovancami.  
 

Sestry vincentky organizujú zbierku BOJ PROTI HLADU na 

zmiernenie chudoby ľudí. Na budúcu nedeľu sa budete môcť do tejto 

zbierky zapojiť kúpou medovníkového srdiečka. Za Vaše milodary 

vopred Pán Boh zaplať!  
 

❑ Ružencový mesiac začneme v prvú októbrovú sobotu spoločnou modlitbou 

posvätného ruženca v rámci večeradla.  

❑ Celodiecézna púť k milostivému obrazu Panny Márie Ružencovej 

v sanktuáriu v Obišovciach sa uskutoční v sobotu 1.10. a v nedeľu 2.10.2022.  
 

Rehoľa dominikánov ako každoročne aj tento rok ponúka nástenný 

alebo stolový katolícky kalendár na rok 2023 s citátmi svetských 

slávnych a svätcov, ktorí oslávili Boha tak, aby sa jeho pravda 

dostala aj k tým, ktorí ho priamo nevyhľadávajú.  

K dispozícii je v sakristii za milodar 3€. 
 

❑ Tento týždeň sa predmodlieva ruža č. 7 

❑ Záležitosti týkajúce sa farskej kancelárie bude možné v priebehu týždňa 

vybaviť po večerných sv. omšiach. V prípade potreby sa môžete kedykoľvek 

ohlásiť na farskom telefónom čísle  0918 467 570 - Miroslav Gira, farár.  

❑ Farské oznamy nájdete v elektronickej podobe na stránke 

www.farnostplavec.sk Aktuálne informácie a fotografie zo života farnosti 

priebežne zverejňujeme na  Pastoračné centrum sv. Jozefa. 
 

 

Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac október: 

⚫ Aby Cirkev, verná evanjeliu a odvážna v ohlasovaní, bola miestom solidarity, 

bratstva a prijatia, žijúc čoraz viac synodálnosťou 

⚫ Aby sme boli horlivými misionármi v každom prostredí a za všetkých okolností 
 

http://www.farnostplavec.sk/


 


