
16. nedeľa 

 
Po VH 18.15  Ro 19.00 

Ut VH 18.15 Ro 19.00    

Pi  VH 19.00 Ro 18.15    Sv. Mária Magdaléna 

So              Ad 8.30 Sv. Brigita, patrónka Európy  

Ne  VH 10.30 Ro 9.00  Ad 10.30 (L) 

 

Dňa 14. júla 2022 v Prešove zaopatrený sviatosťami zomrel Mons. 
Jozef Šechný, kanonik Košickej kapituly. Narodil sa 18. septembra 1941 v 
Hendrichovciach. Kňazskú vysviacku prijal 8. júna 1974 v Bratislave. 

Pôsobil vo farnostiach Prešov, Humenné, Hažlín, Gaboltov, Kračúnovce 
a Prešov - Solivar. Zádušná svätá omša bude v utorok 19. júla 2022 o 10.00 
hod. v Kostole Najsvätejšej Trojice v Prešove – Solivare. Pohrebné obrady 

spojené so zádušnou svätou omšou budú v utorok 19. júla 2022 o 14.00 
hod. v Kostole Ružencovej Panny Márie v Hendrichovciach. Opravil alebo 

postavil 20 kostolov. 
 
Na základe synodálnych predpisov Košickej arcidiecézy o FER 

menujem za člena FER pri farskom kostole sv. Petra a Pavla Mariannu 
Hesekovú, narodená 5. apríla 1972, členka evanjelizačného spoločenstva 
Koinonie sv. Jána Krstiteľa. Predpísaný sľub zloží dnes v závere sv. omše.  

 
Adidovce 

 
Po dohode s farárom Ivanom Barnom menujeme za nových členov FER 

pri filiálnom kostole sv. Cyrila a Metóda v Adidovciach Františka Nováka 

a Roberta Piatnička. Sľub člena FER zložia v najbližšom termíne vo sv. omši 
pred farárom a farským spoločenstvom. 

 
Od 15. júna 1993 písala kroniku náboženského života v obci Adidovce 

učiteľka Mgr. Veronika Rajňáková. Na 120 stranách zachytila významné 

udalosti z kresťanského života v tomto obradovom zmiešanom farskom 
spoločenstve, za čo jej touto cestou ďakujeme. Kronika končí odpustovou 
slávnosťou sv. Cyrila a Metoda v roku 2022 a treba v nej pokračovať pre 

zachovanie dejín pre ďalšie generácie. Záujemca nech sa prihlási u farára. 
Rodina Piatničková bude v písaní kroniky pokračovať. P. B. Z! 

 
V. Hrušov 
 

Dnes a na budúcu nedeľu prebieha zbierka na opravu farského 
kostola, výmena vchodových dverí. 

 
Obecný úrad nám schválil sumu 1 000 €, za čo ďakujeme poslancom 

a starostovi. 

 
 
 



Rovné 

 
Vo štvrtok sme podali reklamáciu na náter strechy na stavebné 

združenie Kosina v Medzilaborciach, ul. Cintorínska 657, ktorá nám 30. 9. 
2021 natrela plechovú krytinu kostola. Z jari sa začali objavovať škvrny 
a náter sa začal oddeľovať od pôvodného starého náteru červenej farby.    

 
Radiátorové kúrenie v kostole nám vypovedalo službu po 19 rokoch 

je potrebné vymeniť aj kotol a rozvody s tým, že ohrev vody bude sa 

realizovať plynom a nie elektrický ako doteraz. Bol tu majster kúrenár 
z Kamenice n/C, ktorý nám dal dve alternatívy jeho realizovania. Rozhodli 

sme sa pre umiestnenie kotla v sakristii, lebo tam sa nachádza prívod vody, 
ale je potrebné priviesť zemný plyn. Doteraz sa voda do kotla ručne dolievala, 
tlakovala. Už sme zakúpili nový kotol Vailand VUW 236/5-3 23 KW, za 1 

709 €. Podrobnejšie informuje člen FER. 
Preto prosíme o pochopenie a vyhlasujem finančnú zbierku na 

budúcu nedeľu na tento účel. 
 
V obci Rovné v nedeľu budú Dni obce. Program začína slávnostnou sv. 

omšou o 9.00 hod. s účasťou starostu a poslancov obecného zastupiteľstva.  
 
   

    


