21. nedeľa
Program sv. omší: Po. 18.00 VH, St. VH, 19. Ro, Št. Ro, Pi. 8.00
VH, Ne: 8.00 VH, 11.00 Ro.
Na budúcu nedeľu príde na sv. omšu kaplán z Humenného a farár
z Udavského.
Od nedele 9. augusta začala hrať na orgáne v kostole vo VH niekdajšia
kantorka Viera Jevčákova.
Na stránke OÚ VH sú fotografie zo skladania sľubu členov FER vo
VH.
V nedeľu 16. 8. sme sa v Adidovciach modlili vo svätej omši ráno
o 8.00 hod. Liturgiu hodín – Breviár, časť Ranné chvály.
Na dnešnú nedeľu je vyhlásená arcidiecézna zbierka určená na
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach.
V pondelok 17. 8. bolo prvé riadne zasadnutie členov FER vo VH a Ro
na farskom úrade, ktoré začalo požehnaním obnoveného interiéru. Potom
sme spísali súpis prác, ktoré potrebné vykonať pre generálnu opravu farskej
budovy v interiéri a exteriéri. V piatok 21. 8. bolo zasadnutie FER vo Vyšnom
Hrušove, kde sme analyzovali potrebu oprav a údržby farského kostola.
Odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie vo filiálnom kostole
bude v nedeľu 6. septembra o 10.30, ktorej bude predsedať miestny farár.
Kostolné spoločenstvo pozýva farníkov z VH na pešiu púť, ktorá pôjde od
kostola VH o 9.30 hod. aj s farárom.
Vo farskom kostole vo Vyšnom Hrušove je potrebne pozlátiť
bohoslužobné predmety a nádoby: dva historické kalichy a historickú
monštranciu. V Adidovciach pozlátiť dva kalichy zvnútra a paténu, a to do
renomovanej firmy Zlatokov v Trenčíne. Bohu známa darovala na tento cieľ
300 €. Aj v Rovnom hľadáme sponzora, dobrodincu, ktorý by podporil
pozlátenie historickej monštrancie. Týmto spôsobom chceme vyjadriť svoju
úctu k eucharistickému Kristovi, ktorý v týchto posvätných nádobách sa
nám dáva pod spôsobom chleba a vína.
Počas nasledujúceho školského roka 2020/2021 bude farár
na Základnej škole vo VH vyučovať náboženskú výchovu počas troch
vyučovacích hodín ročníky 1-4, 5-7, 8-9.

