16. nedeľa
Po 8.00 VH
Št VH, Ro
Pi VH, Ro
So 19.00 Ro
Ne 9.00 VH, 10.30 Ad
V nedeľu 11. júla zomrela Helena Hirjaková z VH, vo veku
74 rokov. Pohrebné obrady sme vykonali v stredu o 14.00 hod.
Novokňaz vdp. Jakub Jasik vo štvrtok 15. júla nastúpil za
kaplána do gréckokatolíckej farnosti Bardejov-Vimbarg.
Na budúcu nedeľu 25. júla vyhlasujeme farskú zbierku vo
VH na obnovu lavíc, v Ro na ponorné čerpadlo v hodnote 260 €,
ktoré potrebujeme pre sfunkčnenie vodovodu pre sakristiu
a v nefunkčnom stave je ovládanie zvonov, aktuálne zvoní iba
jeden zvon.
Vo farskom kostole máme zrekonštruovaných prvých päť
kostolných lavíc, čomu vďačíme stolárovi Stanovi.
V nasledujúcom týždni od 19. do 25. júla bude naša farnosť
sv. Petra a Pavla, apoštolov prezentovaná v katolíckej televízii
LUX. Na oplátku televízia prosí o modlitby v tomto týždni za
spomínanú televíziu, aby napĺňala svoje kresťanské poslanie.
Prezentácia bude po rannej sv. omši o cca 7.35, Korunke Božieho
milosrdenstva 15.15 hod.
Na budúcu nedeľu 25. júla bude odpustová slávnosť sv.
Joachima a Anny v susednej farnosti v Dlhom nad Cirochou,
ktorej farníci prichádzajú na našu odpustovú slávnosť, ktorá
v tomto roku bude 5. septembra. Slávnosti bude predsedať nový
farár Bartolomej Salanci. Pútnici sa vydajú na púť v nedeľu
o 9.30 hod. pod vedením kostolníčky. Z tohto dôvodu omša bude
v sobotu o 19.00 hod.
Svetový deň starých rodičov a seniorov ustanovil pápež
František. V Cirkvi sa bude sláviť každoročne štvrtú júlovú
nedeľu, v blízkom čase spomienky na svätých Joachima a Annu,
Ježišových „starých rodičov". Tento rok pripadne na 25. júla. V
daný deň bude možné získať aj plnomocné odpustky. K

Svetovému dňu starých rodičov a seniorov napísal svoje posolstvo
aj pápež František. Jeho téma znie „Ja som s tebou po všetky
dni“. Dovezme starých rodičov na nedeľnú sv. omšu po dlhšom
čase koróny, alebo zoberme im domov posolstvo od Sv. otca
Františka.

