
6. veľkonočná nedeľa - 9. 5. 2021 

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

9.00 VH, 10,30 hod. Ro. Ad: Ne 10.30; Ut 16.00. 

Včera sme si pripomenuli 76. výročie 2. sv. vojny, modlime sa za jej obete. 

Včera o 10.00 a 11.00 hod. sme pokrstili Elu Piatničkovú a Lilianu 

Mattovú z Adidoviec, Záru Sirý z Maškoviec a Isabelu Majickú z Humen-

ného.  

Ďakujeme filiálnej obci Adidovce za hudobný pozdrav v katolíckej 

televízii LUX v nedeľu 2. mája nášmu farárovi. 

  V pondelok sme vo všetkých Obecných úradov sme odovzdali 97 

stránkový dokument Historická farská knižnica vo Vyšnom Hrušove, kde je 

k dispozícii na čítanie v kolónke Farnosť sv. Petra a Pavla. 

 V Adidovciach hľadáme pre službu v kostole kostolníčku, spolu aj pre 

službu gréckokatolíkov. Máme zastupujúcu kantorku z V. Hrušova Vierku 

Jevičovú, pokiaľ sa nevráti domáca kantorka Michaela Piatničková.  

 V Rovnom sa realizuje revilatizovanie ozvučenia v kostola, nakoľko 

pri svätyni vznikol neozvučený priestor. Najprv bude skúšobné a potom sa 

definitívne namontuje. 

  V stredu sme odovzdali do Zlatokovu Trenčín, prostredníctvom ich 

predajne v Snine, monštranciu na pozlátenie, čo financujeme pomocou 

milodarov a Ružencovým bratstvom, ktoré doplatí zvyšnú sumu, ktorú nám 

oznámia v ponukovej cene. 

 Vo štvrtok sme zrealizovali požiarnu ochranu vo farskom kostole, kde 

s nachádzajú štyri hasiace prístroje a vo farskej budove dva v kotolni a 

schodišti. Jej zabezpečenie bol aj v zápise pri preberaní farnosti ako 

nedostatok.   

 Ďakujeme Obecným úradom za kosenie trávy pri kostoloch aj farskej 

záhrady. Keby v tejto činnosti verejných plôch prosíme pokračovali počas 

letnej sezóny, čo nám veľmi pomôže pri udržiavaní cirkevných majetkov. 

V utorok si spomínané bl. Sáru Salkaháziovú,  (sestra SSs, s. 

Margity), ktorá žila v Košiciach a Dóme sv. Alžbety sa nachádza jej busta. 

 Vo štvrtok 13. mája je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána, 40 

dní po slávení Veľkej noci. Socha zmŕtvychvstalého Krista sa odkladá, ale 

veľkonočná svieca tzv. paškál, sa odkladá až po slávení Ducha Svätého, po 



skončení veľkonočného obdobia. Cez rok sa zažína pri krste a pohrebe 

farníkov. 

 Na budúcu nedeľu si doneste mobilné telefóny, zvlášť dotykové s 

internetom, kde si ukážeme ako si stiahnuť aplikáciu s Liturgiou hodín, aby 

sme sa mohli modliť súkromne aj verejne aspoň Ranné a večerné chvály. 

Prosebné dni sú s obsahom prosieb za tohtoročnú úrodu.   

Dnes je aj deň matiek, ktorým vďačíme za život a starostlivosť. 

       


