
12. nedeľa cez rok 

  

Po 19.00 Ro, Ut Ro, St 19.00 VH, Št Ján Krstiteľ, slávnosť 

16.30 Ad (L, novokňaz), Ro, Pi VH, So 12.00 VH, Ne 7.30 (L), 

9.00 Ro, 10.30 VH.  

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela 

Svätého Otca.  

Ďakujeme dobrodincom za umiestnenie živých kvetov 

v kaplnkách Lurdskej Panny Márie vo V. Hrušove a Rovnom. 

Na web stránke sa nachádza článok novokňaza Juraja 

Jasika z Maškoviec z denníka Postoj, ktorému blahoželáme ku 

kňazskej vysviacke a sobášu, a zároveň sa modlime, aby bol 

mužom modlitby, ako spomína v uverejnenom rozhovore. 

Primičná svätá liturgia začína v nedeľu 20. júna v chráme sv. 

Mikuláša o 10. hod. 

V sobotu 19. júna boli vysvätení dvaja kňazi pre službu 

v Košickej arcidiecéze. Vdp. František Bujňák z Lorinčíka a vdp. 

Tadeáš Jacko z Lipian.  

Televízia LUX príde v utorok 22. júna o 9. hodine natáčať 

dokument o našej farnosti v rámci relácie "Týždeň s farnosťou 

Vyšný Hrušov", ktorá bude o mesiac odvysielaná od 19. do 25. 

júla. Prosíme zástupcov jednotlivých cirkevných obcí o krátke 

interwiu. Termín VH o 9.00, Ad 10.00 a Ro 11.00 hod.  

V sobotu na obed o 12. hodine začne pre prvoprijímajúce 

detí svätá omša vo VH a po nej opekačka na farskom dvore.  

Na budúcu nedeľu 27. júna sa koná odpustová slávnosť sv. 

Petra a Pavla vo farskom kostole vo Vyšnom Hrušove. A v nedeľu 

4. júla bude odpustová slávnosť sv. Cyrila a Metóda vo 



filiálnom kostole v Adidovciach. Podľa tradície prvý odpust, titul 

kostola, slávi nový farár. 

Sviatosť zmierenia pred odpustovou slávnosťou vo VH 

bude v stredu a piatok pol hodinu pred sv. omšami. 

Slovenskí katolícki biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa 

všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k 

osobnej účasti na bohoslužbách. „Vplyvom okolností bola táto 

účasť dlhý čas zakázaná alebo limitovaná. Vďaka zlepšujúcej sa 

situácii je však stále viac možné chrámy bez ťažkostí 

navštevovať," píšu biskupi. Zároveň uviedli, že na základe 

rozhodnutia KBS všeobecný dišpenz od povinnej účasti na 

nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju 

platnosť 30. júna 2021. 

 


