
24. nedeľa 

Po 18.30 Ro 

Ut 8.30 VH, Povýšenie Sv. Kríža 

St 8.00 Ad, 9.00 VH, 14.30 Ro, Sedembolestná Panna Mária 

Št 18.30 Ro 

Pi 18.30 VH 

So 8.00 Ro 

Ne 8.00 Ro, 9.15 Ad, 10.30 VH 

  

 Ďakujeme dvom brigádničkám z Adidoviec za dvojitý náter 

strechy nad garážou farskej budovy. 

 V nedeľu na odpustovú slávnosť do Rovného zavítali 

procesie z Dlhého nad Cirochou peši cez les v počte 21 členov 

a autami z Vyšného Hrušova 12 členom. 

 Ďakujeme FER a kostolníčke za prípravu odpustovej 

slávnosti v Rovnom, na ktorej sa zúčastnilo veľké množstvo 

farníkov a hostí z okolia, ktorí pristúpili aj k svätému prijímaniu, 

z čoho sa tešíme. 

 Na budúcu nedeľu je celoslovenská zbierka na rádio Lumen.   

 Náboženskú výchovu na Základnej škole vo Vyšnom 

Hrušove vyučujem v pondelok o 11.15 do 12.00 hod. 

 Aj v tomto školskom roku budeme organizovať prípravu na 

prvé sväté prijímanie. Termín bude oznámený v októbri. 

 Deti dostali slovníčka na zaznamenanie účasti na nedeľnej 

sv. omši Malý misionár. Po každej omši si môžu vyzdvihnúť 

a nalepiť obrázok z nedeľného evanjelia, aby sme ich inšpirovali 

k účasti. 

 



Dnes 12. 9. bude vo Varšave blahorečený Kardinál Štefan 

Wyszynski (1901 – 1981), ktorého poliaci pomenovali !Prímas 

tisícročia“. 

V stredu je národný cirkevný sviatok Sedembolestnej 

Panny Márie, patrónky Slovenska. Omše budú ako v nedeľu 

s tým, aby sme umožnili sledovať národnú púť Slovákov 

v Šaštíne so Sv. otcom Františkom o 10.00 hod. V rovnom bude 

sv. omša v rovnomennej kaplnke na cintoríne po odchode Sv. 

otca do Ríma.  

KBS rozhodla, že súčasťou privítania Svätého Otca 

Františka na Slovensku bude zvonenie zvonov vo všetkých 

farnostiach. V nedeľu 12. septembra 2021 o 15.30 nech sa 

rozozvučia zvony na všetkých kostoloch našej arcidiecézy 

minimálne v trvaní piatich minút. V deň prítomnosti Svätého 

Otca v arcidiecéze 14. 9. tiež na slávnosť Sedembolestnej Panny 

Márie nech sa po každej svätej omši spieva pápežská hymna. 

 V utorok 14. septembra sa farár zúčastní na návšteve Sv. 

otca Františka v Košiciach na Lokomotíve, kde Vás duchovne 

nesiem a budem na Vás pamätať v modlitbách.   

   

  

 

 

 

 

 

 

 



Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, który dziś 

pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy 

pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed 

więzieniem i cierpieniem. Twojej heroicznej nadziei, Twego 

zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry 

i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które 

związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem. 

 

Nie zapomnę słów, które w dniu 16 października – w dniu świętej 

Jadwigi Śląskiej – wypowiedział do mnie w momencie, gdy zbliżała 

się decyzja konklawe: „Jeśli wybiorą, proszę nie odmawiać”. 

Bardzo mi wówczas dopomógł Prymas Tysiąclecia. Mogłem 

odpowiedzieć na pytanie zadane mi po wyborze: „przyjmuję”. 

   


