4.veľkonočná 8.5.2022
Po VH 18.00
Ro 17.30
Ut VH 9.00, kňazské rekolekcie
Št
Ro 17.30
Pi VH 18.00
Ro 17.30
So
Ne VH 9.15
Ro 8.00

Ad 15.30 (L)
Ad 18.15
Ad 9.30 (L), 10.30 spoveď
Ad 10.30

Vo štvrtok sme pochovali v Rovnom Máriu Bacákovú z Udavského vo
veku 63 rokov. R. I. P.
Kňazské rekolekcie humenského dekanátu budú v našej farnosti
v utorok 10. mája vo farskom kostole a začnú slávením Eucharistie o 9.00
hod. na ktorú vás pozývam a potom pracovným stretnutím, ktoré začína
modlitbou predpoludním, meditáciou a prednáškou, diskusiou a obedom na
farskom úrade. Biskup a 26 kňazských osobnosti a kňazskou mocou.
Nácvik detí v Adidovciach v utorok a štvrtok o 18.00, vo VH
v pondelok a piatok o 18.00 hod.
Vo filiálnom kostole v Adidovciach bude v sobotu 14. mája prvá
spoveď detí, ktorá sa začne o 10.30 hod. kajúcou pobožnosťou pre detí. Po
nej bude generálka na samotnú slávnosť prvého svätého prijímania, ktorá
začne v nedeľu 15. mája o 10.30 hod. Rodičia a krstní rodičia i rodina
spoveď vo štvrtok po omši alebo v sobotu. Sviatosť príjmu Matúš Skyba,
Lívia Tkáčová a Filip Ružič.
Putovná socha fatimskej Panny Márie z Obišoviec bude putovať
v dekanáte a v našej farnosti 15. a 16. mája. V nedeľu bude v Rovnom,
v pondelok v VH a Adidovciach.
Tri zázraky sa minulú nedeľu stali vo farskom kostole. Prvý zázrak
zbierka na rekonštrukciu farského kostola spolu so zvončekom sa nazbieralo
665,90 €. Druhý po omši bohu známa osoba priniesla 1 000 eur na opravu
spodných okien v lodi kostola, aby sme v zime ich nemuseli zatepľovať
polystyrénom. Vo štvrtok sme dokončili plochu s okrasnými kríkmi,
ohraničenú Knihu života.
Svoje dary na opravu farského kostola môžete posielať aj na číslo účtu
SK70 0900 0000 0051 7556 0328 v Slovenskej sporiteľni, kde vo štvrtok
bolo na tomto bankovom účte 1 361,62 €.

