
23. nedeľa 

 

Bohoslužobný program: Po. VH, Ut. 14.00 Ro, 18.00 VH, St. Ad,  

Pi. Ro, So. 8.00 VH Ne 8.00 Ro, 8.30 VH. 

Bohu známy z Rovného venoval 20 € na farskú budovu. 

Na budúcu nedeľu 13. 9. je celocirkevná zbierka na Boží hrob, určená 
pre kresťanov vo Svätej zemi. Organizuje sa až teraz, lebo veľkonočné obrady 

sa slávili bez účasti ľudu.  

Na stránke OÚ Rovné sú fotografie zo skladania sľubu členov FER v 

Rovnom. Taktiež program omší a farské oznamy, v kolónke Cirkev. 

 Pre všetky tri kostoly sme 26. 8. zakúpili Lekcionáre IV., kde sú už 

aktualizované biblické texty. Predchádzajúce boli vytlačené v roku 1981. 
Ďalej pre farský kostol obetnú misku na rozdávanie sv. prijímania, ampulky 
na víno a vodu, kropáč malý aj veľký na svätenú vodu a paténu na kalich 

v hodnote 280 € z veľkoskladu v Rzeszove. Devocionálie sme požehnali vo sv. 

omši v sobotu 5. 9.   

 Vo farskom kostole vo Vyšnom Hrušove sme dali 27. 8. 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 Trenčín. Spomínané liturgické posvätné 
nádoby sme poslali na pozlátenie vo štvrtok 27. 8. Doba dodania trvá aspoň 

sedem týždňov. Bohu známa z VH darovala na tento cieľ 300 €, Ro 100 €. 
V Rovnom hľadáme sponzora, dobrodincov, 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. 

V pondelok stolár vyrobil a dodal pracovný stôl do pracovne farára 
a vo štvrtok zrekonštruoval kuchynskú linku. V utorok OÚ Rovné rozložil 

linoleum do miestnosti na 2. poschodí, kde sme zriadili Archív farského 
úradu. V sobotu manželia, dobrodinci očistili a natreli drevené okna do 

pivnice a kotolne. Pán Boh zaplať.  

 Počas nasledujúceho školského roka 2020/2021 bude farár 

na Základnej škole vo VH vyučovať náboženskú výchovu počas dvoch 
vyučovacích hodín od 10.25-11.10 hod. počas tretej a piatej vyučovacej 
hodiny 12.10-12.55 hod., ročníky 1-4 a 5-9. Vyučovanie sa uskutoční každú 

stredu.  

 V nedeľu 6. 9. sa začali voľby do FER vo filiálnom kostole 
v Adidovciach, distribúciou volebných lístkov. Gréckokatolíci začali 

s voľbami už predchádzajúcu nedeľu 30. 8.   

 V sobotu 12. 9. o 11. hod  vo farskom kostole vyslúžime krst Markéty 

Schneiderovej. 

 V nedeľu 13. 9. bude o 10.30 hod. odpustová slávnosť Povýšenia 
svätého Kríža na Kalvárii v Humennom. Liturgický jej bude predsedať Jozef 

Gnip, farár. 

 



Z histórie. Na vrchu Kalvárie v Humennom bol v rozmedzí rokov 1750 

– 1773 postavený kostolík z nadácie humenského farára Martina Ivanoviča a 
zo zbierok veriacich. Pri kostolíku stálo aj šesť kaplniek. V roku 1773 sa 

však nachádzal v dezolátnom stave. Na jeho mieste postavili v roku 1891 
nový kostol, ktorý zasvätili Panne Márii Sedembolestnej. Pred ním umiestnili 
tri kríže, stredný s obrazom Ukrižovaného namaľovaný na plechu, druhé dva 

sú bez figúr. Ďalšie kaplnky na Humenskej Kalvárii boli postavené v rokoch 
1911 – 1912, keď bola vykonaná celá oprava kalvárskeho kostola, starých 
kaplniek a postavenie nových. Odvtedy má Kalvária spolu 13 kaplniek, ktoré 

znázorňujú jednotlivé zastavenia krížovej cesty a kalvársky kostol, ktorý je 

štrnástym zastavením, pretože v ňom je umiestnený Boží hrob.     


