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V nedeľu na Zoslanie Ducha Svätého boli v každom kostole sviatočná
výzdoba k Duchu Sv., P. B. Z! a zvýšený počet farníkov sme zaznamenali
v Adidovciach a Rovnom. Evanjelium zaznelo poľsky, taliansky a slovensky.
Ďakujeme Urbárskemu spoločenstvu vo VH, ktoré v utorok darovalo
9,25 m2 dreva na kúrenie pre Farský úrad. Ďakujeme trom pilčíkom, ktorí
v piatok drevo hneď porezali. Týmto spôsobom ušetrí farnosť na platbe za
plyne, mesačne platíme 170 €, a ročne 2040 €.
Ďakujem Urbárskemu spoločenstvu v Rovnom, a brigádnikom, ktorí
v stredu narúbali a priviezli vlečku dreva, asi 7 siahových metrov, pre Farský
úrad.
Ďakujeme Andrejovi Rajňákovi za zakúpenie a namontovanie
reproduktora na chóre v sobotu, namiesto rozhlasu po drôte, ktorý plnil
túto službu.
Túto aj budúcu nedeľu je zbierka na dvoje vchodových dverí do
farského kostola v hodnote 6 300 €.
O rok som vyhlásil, že v našej farnosti bude vysluhovaná sviatosť
birmovania pre mladých kresťanov ročníky 2009, čiže terajší siedmaci,
a starší až dospelí. Zápis na birmovku bude v sobotu 25. júna o 10.00 na
Farskom úrade vo VH.
Vo štvrtok je prikázaný sviatok Kristovho tela a krvi. Po omši vo
štvrtok VH bude teoforická procesia so Sv. Oltárnou po obci, po hlavnej
ulici smerom na Adidovce. Stánky budú pri Obecnom úrade, obchode, Zákl.
škole a na konci pri Adriane Diškancovej. Detí nech si nachystajú lupienky
z kvetov aby hádzali pred Sviatosť, a vytvorili lupienkový koberec.
Po omši v nedeľu v Rovnom bude teoforická procesia so Sv.
Oltárnou po obci, po hlavnej ulici so stánkami na križovatke smerom na
Vertele, potom dva stánky a obrátime sa pri družstve Rozkvet. Detí nech si
nachystajú lupienky z kvetov, aby ich hádzali pred Sviatosť a vytvorili

lupienkový koberec. Každý rok môžeme prejsť s Eucharistickým Kristom
jednu ulicu, alebo časť obce.
V Rovnom prídu gr. kat. farníci zo Zubného v nedeľu o 13.00 hod.
a poprosia Vás o milodar pre výstavbu novej farskej budovy, ktorá je
kamenná a veľmi zamoknutá.
Vysviacka na diakonov v Košiciach bude v piatok o 10.00 hod. dp.
Peter Astrab z Budkoviec, Dávid Buzogaň z Košice-Juh, František
Hermanovský z Lúčky, Tomáš Kovalčík z Giraltoviec, Šimon Škvarko
z Jarovnic.
Vysviacka na kňazov bude v sobotu 17. júna 0 10.00 hod. dp. Miloš
Jaklovský zo Sabinova, Jakub Mura z Košice KVP, Ján Pčolinský z Košickej
Polianky a Maroš Varga z Kuzmíc, f. Slivník. Za ordinandov sa modlime, aby
boli verní Kristovi a Cirkvi.

