
14.nedeľa 

 

Po 9.00 VH, 10.30 Ro, Ut Ro, Št VH, Ad 16.00 (L) Pi Ro, 

So 8.00 VH, Ne 7.30 Ad (L), 9.00 Ro, 10.30 VH.  

Zbierka na dobročinné ciele Sv. otca činila v Ro aj VH po 32 €. 

Piati  rodičia prvoprijímajúcich detí venovali na kostol vo 

VH 72,40 € a náhradná mama Danka Magyara 25 €. 

Na odpustovej slávnosti vo farskom kostole sme zaznamenali 

zvýšený počet pútnikov a farníkov, odhadom cez 200 osôb. 

Ďakujeme 17. pútnikom z Rovného za účasť na odpustovej 

slávnosti vo VH.  

Na slávnosť sv. Petra a sv. Pavla sme požehnali v Ro červené 

kňazské rúcho, ktoré sponzorovala rodina Jašová v hodnote 200 

€. Ozvučenie kostola stálo 600 €, z toho Obecný úrad daroval 220 

€ a Ján Pastirák 400 €. Dobrodincom vyslovujeme Pán Boh 

zaplať!  

V stredu zobral stolár na repasovanie prvé lavice z kostola VH. 

Dnes je najväčšia odpustová púť na Slovensku na 

Mariánskej hore v Levoči, ale v obmedzenom režime. 

Dnes 4. júla sa koná odpustová slávnosť sv. Cyrila 

a Metóda vo filiálnom kostole v Adidovciach. Slávnosti bude 

predsedať nový farár a kazateľom bude o. Ivan Barna. Z VH pôjde 

odpustovú procesia pútnikov v nedeľu o 9.45 hod. 

V pondelok 5. júla je slávnosť sv. Cyrila a sv. Metoda, sv. 

omše budú ako v nedeľu, čiže dopoludnia. 

V stredu bude pozlátená monštrancia z kostola v Rovnom 

a následne dopravená do predajni v Snine. 



Pri farskej budove chceme očistiť od hrdze železný plot a 

natrieť farbou plot aj bráničky. Pred tým je potrebné omietnuť 

betónový základ. Preto hľadáme murára alebo samouka. Potom 

by sme mohli podobne opraviť a natrieť plot pri kostole.  

Svetová sieť modlitby Svätého Otca známa ako „Apoštolát 

modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje 

veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej 

modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení 

s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou 

nasledujúcej Modlitby obetovania dňa: Nebeský Otče, obetujem ti 

celý svoj deň  a svoje  modlitby,  práce,  radosti  aj utrpenia v 

spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo 

svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi 

dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho 

Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich 

biskupov na tento mesiac: 

Úmysel apoštolátu modlitby na mesiac júl:    

 Všeobecný úmysel: Aby sme sa odvážne a s nadšením 

usilovali nadväzovať dialóg a budovať priateľstvo, keď nastanú 

konfliktné situácie v sociálnej, ekonomickej či politickej oblasti. 

Úmysel našich biskupov: Aby živá úcta k svätým Cyrilovi 

a Metodovi bola podnetom novej evanjelizácie celej našej 

spoločnosti. 

 

     

    


