
12. nedeľa 

 
 Po    Ro 18.30 

 Ut VH 18.30 

 St      Ad 16.00 (L)  

 Št VH 18.00 Ro 19.00    Narodenie sv. Jána Krstiteľa 

Pi VH 19.00 Ro 18.00 Najsv. Srdce Ježišovo  

So VH 10.00, Nepoškvrnené Srdce P. Márie Ad 18.30 (L) 

 Ne VH 10.30 Ro 9.00 Maškovce 10.30 (L) odpust 

 

Zbierka na dvoje vchodové dvere farského kostola činila 685 €. P.Z.P! 
 

 Ďakujeme 8 farníkom z VH, ktorí sa zúčastnili odpustovej slávnosti 
Najsv. Trojice v Udavskom. Pozdrav z Ríme pútnikom a rodákom vo forme 
SMS poslal kardinál Jozef Tomko.  

 
 Ďakujeme organizátorom procesie na slávnosť Kristovho Tela a Krvi 
za oltáriky a deťom za sypanie lupienkou z kvetov v troch obciach. Vysoká 

a dôstojná úroveň, keď sviatostný Kristus  kráčal ulicami týchto obci. 
 

 Z príležitosti kňazskej vysviacky som zakúpil originál obrazu Božieho 
milosrdenstva z jeho prameňa a zjavenia Krakova – Lagievnik, kde sa Ježiš 
zjavoval sv. Faustíne Kowalskej, do farského kostola. Túto repliku obrazu  

som zavesil do farskej kancelárie.  
 

 Dnes o 13.00 hod. gréckokatolícka farnosť Zubné Vás v Rovnom žiada 
o finančnú podporu výstavby farskej budovy. 

 

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, začne sv. omšou.  
 

Odpustová slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov vo farskom kostole 
začne o 10.30 hod. Odpustovým celebrantom a kazateľom je ThLic. Štefan 
Albičuk, dekan z farnosti Vranov – Juh. Filiálne obce Rovné a VH ako dcéry 

Cirkvi majú prichádzať v tento deň zasvätenia farnosti tomuto titulu do 
materského kostola, aby vytvorili farské spoločenstvo. Preto ich srdečne 
pozývame na odpustovú slávnosť. 

Spoveď pred odpustovou slávnosťou vo VH, aby sme získali úplne 
odpustky, bude vo štvrtok o 17.30 hod. 

 
Na budúcu nedeľu je v celej Cirkvi vyhlásená zbierka na dobročinné 

ciele sv. Otca tzv. halier sv. Petra, pred slávnosťou kniežat apoštolov. 


