
5. pôstna 3.4.2022 

 
 Po    Ro 18.00 

Ut VH 18.00 

 St VH 17.30 Ro 16.30 

 Št VH 18.00  Ro 17.15 

 Pi       Ad 15.30 

 Ne VH 9.45  Ro 8.30  Ad 11.00  

 

Dňa 30. marca 2022 v Prešove zaopatrený sviatosťami zomrel Vdp. 

František Jakubčin. Narodil sa 2. apríla 1949 vo Svinej. Kňazskú vysviacku 

prijal 10. júna 1973 v Bratislave. Pôsobil vo farnostiach Michalovce, Žalobín, 

Ohradzany, Hanušovce nad Topľou, Budimír, Radatice, Parchovany a Veľký 

Šariš. Pohrebné obrady budú v pondelok 4. apríla 2022 o 11.00 hod. v 

Kostole Božieho milosrdenstva vo Svinej. 

 

Vo veku 65 rokov odovzdal svoju dušu Pánovi P. Viliam Karľa SJ, 

rehoľný kňaz zo Spoločnosti Ježišovej. Narodil sa 11. februára 1957 v 

Humennom, do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 8. decembra 1977 v Bratislave, 

kňazskú vysviacku prijal 17. júna 1990 v Prešove, posledné sľuby zložil 15. 

septembra 2001 v Košiciach, zomrel 31. marca 2022 v Bratislave. 

 

 V sobotu sme pokrstili Natáliu Rindzákovú z Rovného. 

 

 Na budúci týždeň, vo štvrtok 7. apríla o 10.00 hod. príde do farského 

kostola Komisia pre posvätné miesta z ABÚ v Košiciach, aby nám ponúkla 

návrhy a usmernenia na úpravu liturgického priestoru a stavebných úprav 

vo farskom kostole, ktoré sa koná pri príležitostí 50. rokov od jeho 

vybudovania. O účasť prosíme aj FER. 

 

  Veľkonočná spoveď v Rovnom bude v stredu od 16.00 do 17.00 hod. 

v stredu a v VH od 17.00 do 18.00 hod. Prosím o dochvíľnosť a serióznu 

duchovnú prípravu. V Adidovciach to bude v piatok od 15.00 hod. do 15.30 

hod.  

 

 Stretnutie s deťmi sa uskutoční vo štvrtok a nie v piatok. Niektoré 

minuloročné prvoprijímajúce detí si vykonali deväť prvých piatkov. Povzbu-

dzujeme ich, aby pravidelne pristupovali ďalej k mesačnej spovedi, čo im 

pomôže správne si formovať svedomie a kresťanský rozvíjať osobnosť.   

 



 Piatou pôstnou nedeľou začína Tempus passionis, Doba umučenia 

Pána, kedy sa čítajú texty o umučení Pána. Zvyk zahaľovať kríže 

symbolizuje, že Ježiša židia už skôr chceli ukrižovať, ale on odišiel spomedzi 

nich, zmizol, ako by sa skryl.  

 

 Na Palmovú nedeľu budú spievané Pašie o umučení Pána vo 

všetkých kostoloch. 

 

 Veľkonočné obrady budú počas posvätného trojdnia vo farskom 

kostole. Prosíme, aby sa na nich zúčastnili všetci mobilní farníci, ako farská 

božia rodina. Na Zelený štvrtok o 18.00, veľký piatok 15.00, Biela sobota 

19.30 hod. Prosíme, aby sa zapojili do liturgických služieb aj farníci z filiálok, 

nakoľko v sobotu bude sedem biblických čítaní a žalmov. Aj umývanie nôh 

na Zelený štvrtok (FER). Na Veľký piatok a Bielu sobotu ráno o 8.00 hod. sa 

modlíme Liturgiu hodín vo farskom kostole. Veľkonočné jedlá požehnáme 

v nedeľu ráno. 

 


