5.nedeľa
Po 17.00 Ro
Ut 17.00 VH
St 17.00 Ro
Št 17.00 VH
Pi 16.00 Ro,17.00 VH, Panna Mária Lurdská
Ne Ro 8.30, 9.45 VH, 11.00 Ad
Pri vysluhovaní sviatosti pomazania chorých bude omša s týmto
formulárom. Pomažú sa ruky a čelo chorého s olejom infirmorum, pričom sa
kňaz modlí SKRZE TOTO SVÄTÉ POMAZANIE A PRE SVOJE LÁSKAVÉ
MILOSRDENSTVO NECH TI PÁN POMÁHA MILOSŤOU DUCHA SVÄTÉHO;
Odpoveď: AMEN. A OSLOBODENÉHO OD HRIECHOV NECH ŤA SPASÍ A
MILOSTIVO POSILNÍ. Odpoveď: AMEN.
V piatok prijalo sviatosť pomazania chorých 10 farníkov pri ich
sviatostnom zaopatrení.
Výsledky sčítania obyvateľov v roku 2021, v našej farnosti podľa
vierovyznania:
Maškovce: 52 obyvateľov, 7 rim. kat. 13,46 %, 31 gr. kat., 59,62 %.
Adidovce: 227 obyvateľov, 126 rím. kat. 55,51 %, 49 gr. kat., 21,59 %; (120)
Rovné: 464 obyvateľov, 392 rím. kat., 84,48 %, 31 gr. kat., 6,68 %; (460)
Vyšný Hrušov: 486 obyvateľov, 395, rím. kat., 81,28 %; 30 gr. kat., 6,17 %,
(r. 2011 - 450). Spolu naša farnosť počíta 920 farníkov (1030).
Synodálne stretnutie sa uskutoční dnes v Rovnom a v utorok vo
Vyšnom Hrušove po sv. omši.
V piatok si uctime sochu Lurdskej Panny Márie pred kostolom pred
sv. omšou, pred vstupom do neho si ju mnohí uctievajú, preto teraz to
urobíme spoločne na jej počesť.

Program duchovnej obnovy z 50. výročia výstavby farského kostola:
Každý druhý mesiac bude slávená omša za tých ktorí kostol stavali
a dobrodincov, ktorí ho finančne podporovali raz za živých a druhý krát za
zomrelých. Pred sv. omšou sa raz týždenne modliť ruženec za dobrodincov,
ktorí sa o kostol za 50. rokov starali, kňazi, kostolníci, kurátori, kvetinárky,
upratovačky

a dobrodincov,

ktorí finančne

na

jeho

liturgickú

činnosť

prispievali živí či mŕtvi. Duchovná príprava splní účel, keď 24. júna 2023
budeme lepšom duchovnom stave ako teraz.
Z materiálnej prípravy budeme organizovať mesačné zbierky na jeho
rekonštrukciu, na zveľadenie Božieho domu, z ktorých by sme financovali
vynovenie interiéru kostola. Prvá bude v nedeľu 13. februára. Dávam na
verejnú diskusiu s čím začať. Osobne by som sa priklonil k výmene dverí,
aby sme nemuseli v zime zatepľovať kostol polystyrénom. Motívom a vzorom
sú zrekonštruované kostoly v Rovnom aj v Adidovciach. Farský kostol je
neporovnateľne rozmerovo väčší. Ale nechať ho tak

bez obnovy je

nezodpovedné. Robme však pokiaľ tu prichádza aspoň niekoľko desiatok
farníkov. V stredu som poslal žiadosť, aby Komisia pre posvätné miesta pri
ABÚ v Košiciach nám prišla poradiť a navrhnúť stavebné a liturgické úpravy
v kostole.

