1. adventná nedeľa – 29. 11. 2020
Program bohoslužieb: Po 16.00 VH, 17.00 Ro; Ut Ro, Liturgia
17.00 Ad; St VH, Ro; Št VH; Pi VH, Ro; So 16.00 Ad; Ne 9.00 Ro, 10.30
VH, Liturgia 10.45 Ad.
Vo štvrtok nám zo Zlatokovu Trenčín doručili pozlátenie kalichy
a monštranciu. Dva kalichy do filiálneho kostola v Adidovciach stáli 757,20
€ a do farského kostola vo Vyšnom Hrušove dva kalichy a monštrancia
v hodnote 1778,60 €. Ďakujeme dobrodincom za milodary na zvýšenie úcty
k sláveniu každodennej Eucharistie.
Vo farskom kostole sme začali s rekonštrukciou, novou dekoráciou
zvnútra bohostánku, pozlátením troch liturgických nádob a novými
oltárnymi plachtami, ktoré prvý krát prestrieme na oltár na Vianoce.
V piatok 20. 11. klampiari vymenili na farskej budove odkvapové
rúry, opravili zatekajúcu strechu na fare aj na kostole. Ešte treba opraviť
čelo na farskej budove a vymeniť odkvapové rúry na kostole. Opravy
zabezpečuje V. Hrušov. Obec Rovné zase objednala a financuje diaľkovo
ovládané garážové dvere. Pán Boh zaplať!
V sobotu 28. 11. stolár Stanislav z V. Hrušova zhotovil gratis dva
kancelárske stoly do farskej kancelárie. Lepený materiál máme od
sponzora, ktorý nám k nim dodá aj štyri kancelárske stoličky. Jeden je
pracovný pre farára a druhy pre prichádzajúce stránky, farníkov, na farský
úrad, aby si sadli za stôl.
V pondelok je slávnosť sv. Ondreja, apoštola patróna našej Košickej
arcidiecézy, preto sú aj dve sv. omše.
„Nauč nás rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca“ – to je
téma adventného cyklu pápežského kazateľa pátra Raniera Cantalamessu,
ktorý bol včera kreovaný na kardinála. Adventné kázne budú počas troch
adventných piatkov 4., 11. a 18. decembra o 9.00 hod.
Konferencia biskupov Slovenska ponúka adventné zamyslenia na
svojej web stránke, mailom, alebo na facebooku, na každý deň.
Duchovná obnova pred Vianocami na rádiu Lumen bude 18. a 19.
decembra so spišským biskupom Mons. Jánom Kubošom. Využívajme
elektronické média počas obmedzených možnosti v čase pandémie.

Dnes začína štvortýždňové prípravné adventné obdobie na vianočné
sviatky Narodenia Pána. Vo farnosti budem spovedať v treťom adventnom
týždni od 14. do 19. decembra, podľa odporúčania arcibiskupa Bernarda.
Nebude hromadné kvôli pandémii, ako po iné roky. Kapacitne na jedného
penitenta v kostole má pripadať 15 m2. Poučenie pri spovedi bude krátke.
Medzi kajúcnikom a spovedníkom bude priehľadné ochranná stena, alebo
paraván. Ale vzhľadom na malý počet farníkov s vysluhovaním spovede
nebude problém. Spovedanie chorých bude dopoludnia v piatok 18. 12.
Počas adventu bude viac svätých omší počas týždňa. Symbolický
jedna omša od 16. do 23. decembra bude v každom kostole rorátna ráno za
tmy, napr. pri sviečkach. Využime tento čas na prehĺbenia života s Bohom,
modlitbou, účasťou na Eucharistii, službou blížnym, podporou charitatívnej
činnosti a skutkami lásky.

