
17.nedeľa 

 
Po 8.00 VH, 8.30 Ro, sv. Jakub, apoštol 

So 8.00 Ro, 8.45 VH  

Ne 9.15 VH, 10.30 Ro 

 

Sobotnú svätú omšu v Gaboltove 16. júla celebroval košický pomocný 
biskup Marek Forgáč. Pozornosť pútnikov upriamil ku snahám o vytváranie 

pokoja vo vlastných rodinách. „Rodina je viac ako celý svet. Mocnári tohto 
sveta môžu robiť rôzne rozhodnutia, politici a štátnici môžu ovplyvňovať svet i 
krajiny svojimi aktivitami a vyjadreniami, ale lepší svet môže prísť len cez 

zdravé, milujúce a obetavé rodiny. Preto spolu s Máriou, Matkou života 
rozmýšľajme, kde v našich rodinách chýba život, ktoré vzťahy sú 
paralyzované a potrebujú život vo forme zmierenia, odpustenia, ktoré oblasti 
nášho rodinného života ostali zanedbané a potrebovali by vliať nových síl, aby 
nám popri tých celosvetových problémoch neuniklo to, čo je najpodstatnejšie.“ 

 
Kardinál Jozef Tomko, ktorý sa lieči v rímskej univerzitnej nemocnici 

Policlinico Gemelli, s vďakou pozdravuje všetkých, ktorí na neho pamätali a 

naďalej pamätajú v modlitbe. Po troch týždňoch hospitalizácie v covidovej 
izolácii bol kard. Tomko presunutý na bežné oddelenie a v stredu 20. júla už 

mohol pri svojom lôžku prijať návštevu slovenských Milosrdných sestier sv. 
Vincenta de Paul a v sobotu 16. júla, prišiel 98-ročného emeritného prefekta 
Kongregácie pre evanjelizáciu národov navštíviť do nemocnice štátny 

sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin.  
 

V utorok 19. júla prebrala nová ekonómka Marianna Heseková od 
Bernardíny Valichnačovej pokladničné dokumenty. Stav pokladne činil 
v hotovosti 922,87 €, na účte v Sl. Sporiteľni sa nachádza 5 813,45 € 

a pohľadávka je 386,33 € ktoré sa odovzdajú po zmene mincí na bankovky. 
Spolu disponuje farský kostol k 19. júlu sumou 7 122,65 €.  

 

 V sobotu sme vo farskom kostole pokrstili dvoch farníkov z VH Ján 
Džudža, z Rovného Malvínu Krajníkovú, a dnes v omši Olivera Jozefa 

Palotáša z Adidoviec. 
 
 V piatok sme zrealizovali vložkovanie komína na tuhé palivo 

nerezovým plechom, firma Valokom, lebo decht prenikol murivom komína na 
hornom poschodí farskej budovy.  

 
Dnes je vo filiálnom kostole v Rovnom zbierka na nové kúrenie, kde 

sa zakúpil aj nový plynový kotol, ktorý bude umiestnený v sakristii, aby bola 

k dispozícii aj teplá voda na umývanie kostola.   
 
 Tento týždeň v utorok až piatok budem na dovolenke, ale v prípade 

potreby ma zastúpi farár z Udavského.    
 

 



V. Hrušov:  

 
Zbierka na vchodové dvere farského kostola v nedeľu 17. júla činila 545 €. 

 
 


