
Zoslanie Ducha Svätého 

Po Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka 17.00 VH, 

18.00 Ro; Ne 7.30 Ro, 9.15 VH.  Sv. liturgia Adidovce: Po 16.00; So 

18.00. 

Dnes je farská zbierka na kostolné potreby. 

Vo filiálnom kostole v Rovnom požehnáme dnes nové liturgické rúcho 

zelenej farby, určené na liturgické obdobie cez rok, ktoré trvá 34 týždňov. 

Pozlátenie monštrancie v Zlatokove Trenčín jej cena činí 1 150 eúr 

a termín dodania trvá 6 týždňov, teda najneskôr začiatkom júla.  

V piatok bolo zasadnutie FER vo VH, kde sme sa rozhodli obnoviť 

kostol aj farskú budovu, v rámci našich možností. 

V sobotu sme pokrstili Jakuba Findríka z V. Hrušova, ktorý pribudol 

do nášho farského spoločenstva. 

V deň slávnosti Zoslania Ducha Svätého, kto sa zúčastní spevu hymnu 

Veni Creator Spiritus, Duchu Svätý príď z neba, môže za obvyklých 

podmienok získať úplne odpustky.  

Dnes sa završuje veľkonočné obdobie, pokračuje liturgické obdobie cez 

rok ôsmim týždňom, až do adventného obdobia, ktoré trvá 34. týždňov, rok 

B, cyklus I. Ráno, na obed a večer sa modlíme Anjel Pána. 

Od utorka budem na PN-ke a zastupovať ma budú kňazi z okolia, 

z Papína M. Fencák, z Udavského V. Dráb, a z Humenného kapláni.     

V piatok bude stretnutie s deviatimi prvoprijímajúcimi deťmi na 

Farskom úrade o 18.00 hodine, ohľadom nácviku samotnej slávnosti.  

V pondelok 31. mája boli plánované kňazské rekolekcie humenského 

dekanátu v našej farnosti, ale pre chorobu farára sa odkladajú na október.  

Pripomeňme si jedinečnú a zároveň zložitú osobnosť sochárskeho 

velikána Alexandra Trizuljaka, ktorý by 15. mája 2021 oslávil svojich 

nedožitých sto rokov. Narodil sa vo Varíne pri Žiline. Na VŠMU bol 

spolužiakom Vincenta Hložníka z Humenného. Vytvoril mnoho monumen-

tálnych diel, o. i. Vojaka - Víťaza so Sovietskou zástavou, na vojnovom 

pamätníku na Slavíne v Bratislave. Za toto dielo bol vyznamenaný 

prezidentom Klementom Gottvaldom. Okrem vlastnej sochárskej tvorby sa  

venoval aj tvorbe interiérov nových kostolov. A v tomto období v roku 1973 

vytvoril pre farský kostol sv. Petra a Pavla vo Vyšnom Hrušove korpus na 

hlavnom oltárnom kríži, ktorý dodnes tam dominuje vo svojej kráse 



a umeleckom štýle, národného umelca Alexandra Trizuljaka.   

 Vo farskej kronike sa nachádza jeho rukopis z návštevy kostola: „Na 

sviatok sv. Klementa 15. marca 1990 navštívili sme kostol zasvätený sv. 

Petrovi a Pavlovi vo Vyšnom Hrušove. Spomínali sme na roky výstavby 

kostola a umeleckú výzdobu umelcami Alexandrom Trizuljakom, Pavlom 

Hložníkom a Ladislavom Záborským dňa 23. apríla 1973, filmovali 

a fotografovali sa na pamiatku obetavosti kresťanského slovenského ľudu, 

na Slávu nášho Pána Boha.“ Tu sú prítomní a podpísaní umelci, ktorí sa 

podieľali na umeleckej výzdobe interiéru kostola. A. Trizuljak zhotovil korpus 

a kríž. Umelec, akademický maliar Ladislav Záborský, ktorý projektoval 

a osobne riadil zasklenie farebných okien, zomrel 31. 12. 2016 ako 95 ročný. 

A nádejný slovenský umelec Ing. Pavol Hložník (syn Vincenta Hložníka), 

ktorý čoskoro zomrel ako 25 ročný. Umelecká elita prišla do kostola 

v slobodných časoch pozrieť si svoje diela vytvorené na Božiu slávu v časoch 

neslobodných. Celý článok z Konzervatívneho denníka Postoj nájdete na 

našej web stránke.  

 


