13.nedeľa
Po 19.00 Ad; Ut 18.00 Ro, 19.00 VH; St Ro; Št VH, Pi
18.00 VH, 19.00 Ro, So VH; Ne 9.00 Ro, 10.30 Ad.
Pomocný biskup Mons. Marek Forgáč udelil 18. júna
posvätný rád diakonátu: Miloš Jaklovský (farnosť Sabinov),
Jakub Mura (farnosť Košice – KVP), Ján Pčolinský (farnosť
Košická Polianka) a Maroš Varga (Kuzmice – farnosť Slivník).
V nedeľu

20.

júna

pristúpilo

8

detí

k prvému

sv.

prijímaniu vo farskom kostole: Tobias Novák z Adidoviec, z VH:
Saskia Kudráčová, Natália Labancová, Ján Ondica, Pavol Ondica,
Andrea Rajnišová, František Tokár, Kristián Gladys a Daniel
Magyar z Víťazoviec.
Ďakujeme Slavomírovi Labancovi za repasovanie misijného kríža.
Na novokňazskej liturgii a požehnaní vdp. Jakuba Jasika
sa zúčastnilo na slávnosť sv. Jána Krstiteľa v Adidovciach 8
farníkov z VH a farár. Foto sa nachádza na web stránke. V nedeľu
sme požehnali nové zelené kňazské rúcho v Adidovciach.
V piatok 25. júna uplynulo 40 rokov od nepretržitých
zjavení Panny Márie v Medžugorí, mestečko s 3 797 obyvateľmi
v Bosne a Hercegovine.
Stolár Stanislav Findrík sa podujal, že nám repasuje
kostolné lavice. V pondelok plánuje zobrať päť lavíc a o týždeň ich
vráti do kostola. Týmto spôsobom sa zaviazal zrepasovať 48 lavíc
počas leta, za čo mu už teraz ďakujeme, za náročnú úlohu pre
obnovu božieho domu.
Potrebujeme ešte takého murára, ktorý by urobil vyspravky
na farskej budove.

V utorok je prikázaný sviatok sv. Petra a sv. Pavla,
apoštolov.
Spoveď pred odpustom v Adidovciach v pondelok o 18.30
hod., v utorok spoveď pred prvým piatkom vo VH o 17.30 hod.,
v stredu Rovné o 18.00 hod.
Slovenskí katolícki biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa
všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k
osobnej účasti na bohoslužbách. Na základe rozhodnutia KBS
všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách
a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021.
Od 1. júla sa môžeme v kostole predmodlievať posv.
ruženec pred omšami, pri dodržaní pandemických predpisov.
Na prvý piatok budem chorých spovedať až od 11.00 hod.
v Rovnom a 12.00 hod. vo VH.
A v nedeľu 4. júla bude odpustová slávnosť sv. Cyrila
a Metóda vo filiálnom kostole v Adidovciach. Podľa tradície prvý
odpust, titul kostola, slávi nový farár a kazateľom bude o. Ivan
Barna. Z VH pôjde odpustovú procesia pútnikov v nedeľu o 9.45
hod.
V nedeľu

arcibiskup

Mons.

Alojz

Tkáč

si

pripomenie

v rodisku v Ohradzanoch 60. výročie kňazstva. Vysvätený bol
26. júna 1961 v Bratislave.

