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Pápež slávil 2.11. sv. omšu za zosnulých kardinálov v tomto roku teda
aj za kardinála Jozefa Tomka.
Pápež je od 2. do 6. novembra na 39. apoštolskej ceste v Bahrajne,
kde je Cirkev menšine. Modlime sa za jej duchovné ovocie.
Dňa 28. 10. zomrel zaopatrený sviatosťami vo Vranove n/T. vdp.
Vincent Burda, kňaz na dôchodku vo veku 71 rokov. Ordinovaný v roku
1974 v Bratislave a pôsobil vo farnostiach Jankovce, Humenné, Stropkov,
Malčice, Trhovište, Strážske, Sabinov, Sačurov a Sedliská. Pochovaný je 31.
10. o 13.00 hod. v rodisku v Dlhom n/C. R. I. P!
Dňa 1. 11. zomrela Helena Čurillová z Rovného v 83 roku života
a pochovali sme ju vo štvrtok 3. 11. o 14.00 hod. R. I. P!
Dnes vo farskom kostole o 10.30 je sv. omša za zosnulých Vdp. Štefan
Koromház, Vincent Kollár, Jozef Gič, Gejza Bessler. Na cintoríne sú hroby
dvoch kňazov Ľudovít Fagulya 1902-1939 a Damaz Zsembery 1847-1897.
V stredu 2. 11. uplynulo 20 rokov od zriadenia a požehnania kaplnky
Sedembolestnej Panny Márie na cintoríne v Rovnom. Kde sa musí aspoň
raz v roku sláviť Eucharistia, nakoľko je v nej aj liturgický mobiliár a je
riadne vedená v zozname kaplniek v arcidiecéze. Ďakujeme organizátorom za
sv. omšu v tomto priestore, na cintoríne.
V piatok bol deň celodennej poklony Sv. oltárnej vo všetkých
kostoloch. V rámci celej arcidiecézy je počas roka každý deň poklona v jednej
farnosti. V našej farnosti sú určené dva dni poklony 4. novembra a 7.
januára.
V nedeľu 13. 11. je košickej arcidiecéze dobročinná zbierka sv.
Alžbety, patrónky našej katedrály.
Do utorka 8. 11. môžeme získať plnomocné odpustky pre duše
o očistci. Potom do konca novembra čiastočné odpustky.

