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Ad 8.00

V stredu 24. 8. sa ujal služby nuncia Apoštolskej stolice na Slovensku
arcibiskup Mons. Nicola Girasoli. Pred tým nunciom v Peru, pôsobil ako
nuncius v Zambii a Malawi v Antilách a ďalších karibských krajinách. Má 65
rokov a ovláda anglický, nemecký, francúzsky, španielsky a taliansky jazyk.
Na kúrenie v auguste sa v Rovnom vyzbieralo 1 310 €. P.B.Z!
Ďakujeme murárovi za stavebné práce v sakristii. Taktiež maliarovi za nový
náter v sakristii.
Vo VH zbierka v nedeľu činila 340 €, spolu (450 €) 790 €. P.B.Z!
Ďakujeme Michalovi J. za murárske výspravky a maliarske práce na
chóre po zatečení vody zo strechy.
Fotografia na pohrebe kardinála Tomka v katedrále v Košiciach a médiách
bola zhotovená pri požehnaní organu vo farskom kostole 22. 3. 1989.
V utorok zomrela Pavlína Rajňáková z Adidoviec vo veku 90 rokov.
Pohreb bol v piatok o 14.30 hod.
V utorok zomrel František Tóth z Adidoviec vo veku 65 rokov.
Pohreb bol v piatok o 11.00 hod.
V stredu zomrel Michal Tovarňak v Rovného vo veku 87 rokov.
Pochovaný bol v sobotu o 10.00 hod.
Na prvý piatok spovedáme pred omšami, kedy vyložíme Sviatosť
Oltárnu k verejnej poklone.
V prvý piatok navštívime chorých a starých o 8.30 hod. vo VH a 9.00
hod. v Rovnom.
V sobotu sú v Košiciach kňazské rekolekcie sv. Košických mučeníkov.
Prvú sobotu v mesiaci budeme sláviť vo farskom kostole o 7.00
Večeradlo s Pannou Máriou a o 8.00 sv. omša.
Odpustovým kazateľom a predsedajúcim liturgistom na odpustovej
slávnosti Narodenia Panny Márie v Rovnom 4. septembra o 10.30 hod.
bude farár z Kamenice nad Cirochou vdp. Mgr. Peter Sepeši. Pozývame
filiálne obce k účasti na slávnosti vo forme procesie. Procesia z VH odchádza
o 10.00 hod. od kostola autami.

