
5. veľkonočná nedeľa, 2. mája 2021 

 

Po VH, Ro; Ut Ro; St Ro; Št VH, Ad; Pia Ro, VH; So 8.00 VH; Ne Ad 

8.00; Ro 9.15; VH 10,30 hod.  

 

Farár ďakuje všetkých farníkom za blahoželania, gratulácie 

a modlitby, a dary pri príležitosti jeho životného jubilea.  

 

V deň jubilea sme sa stretli na slávnostnom obede so zástupcami 

farníkov o 12.00 FER z Adidoviec a V. Hrušova, o 15.00 FER z Rovného.  

 

Dnes v nedeľu požehnáme večné svetlo nad bohostánkom vo filiálnom 

kostole v Rovnom. 

 

V sobotu o 10.00 a 11.00 hod. pokrstime Elu Piatničkovú a Lilianu 

Mattovú z Adidoviec, jedno dieťa z Maškoviec a druhé z Humenného.  

 

V piatok bude stretnutie prvoprijímajúcich detí s rodičmi na detskej 
sv. omši o 18.00 hod. vo farskom kostole, kde si budeme opakovať 

katechizmové otázky ohľadom sviatosti Eucharistie. Slávnosť bude až 20. 
júna, lebo 25. mája podstúpim operáciu kolena a rekonvalescencia s barlami 
trvá asi 4 týždne, preto s lekárom sme všetko naplánovali, aby som už 

nekuľhal na slávnosti.    

 

Počas týždňa pred a po sv. omši spovedáme pred prvým piatkom pol 

hodiny pred sv. omšou. 

 

Na prvý piatok navštívime chorých a starých v VH od 8.30 a Ro po 
11.00 hod., lebo 10.15 som vyzvaný na vakcináciu proti Covid 19 

v Nemocnici v Snine.  

 

Počas mesiac máj sa aj v rodinách spoločne modlime litánie 

loretánske a svätý ruženec, aby nás chránila Panna Mária a pomáhala na 

ceste nasledovať jej Syna.  

 

Na stránke obecných úradov v kolóke Farnosť sv. Petra a Pavla, 

nájdete spracovanú historickú farskú knižnicu vo Vyšnom Hrušove, kde 
sa nachádzajú knihy, od roku 1776 až po súčasnosť, plus 18 druhov 

časopisov. Každá latinská, nemecká, maďarská a česká, aj staršie slovenské 
publikácie sú charakterizované krátkym komentárom, o čom pojednávajú. 
Všetkých vytlačených titulov sa v knižnici nachádza 427 kusov, plus 41 

samizdatov, 18 druhov časopisov, 7 videozáznamov a DVD nosičov. 

Dokument obsahuje 98 strán A4. 


