
6. nedeľa 

 

Po: Ad 16.00,      Ro 17.00, † 869 r. sv. Cyril   

Ut: Ad 15.00 (L), VH 17.00   

St:       Ro 17.00 

Št:    VH 16.15,   Ro 17.00 

Pi:    VH 17.00 

Ne: Ad 7.30 (L), VH 9.15,   Ro 10.30   

 

V Prešove v pondelok zomrel zaopatrený sviatosťami kňaz Košickej 

arcidiecézy vdp. Jozef Kendra. Narodil sa 26. februára 1949 v Kučíne. 

Kňazskú vysviacku prijal 8. júna 1975 v Bratislave. Pôsobil vo farnostiach 

Sečovce, Budimír, Parchovany, Brezovička, Turany nad Ondavou a Veľký 

Šariš. Pohrebné obrady spojené so zádušnou svätou omšou boli vo štvrtok 

10. februára 2022 o 10:00 v Kostole Obetovania Pána v Kučíne (Kurima). 

V sobotu sme pokrstili vo farskom kostole Miu Daňovú z Vyšného Hrušova. 

V utorok o 9.00 hod. začnú kňazské rekolekcie humenského 

dekanátu len on line.  

Na budúcu nedeľu bude o 9.15 hod. sv. omša vo farskom kostole za 

tých, ktorí ho budovali a odišli do večnosti, aj z filiálnych obcí.  

Na web stránkach Obecných úradov sú materiáli, ktoré sa týkajú 

Synody 2021. Všetky podnety smerujte na farára, ktorý ich posunie na 

diecéznu úroveň cez dekanský úrad.  

Návod na 

stretnutie.pdf
 

SYNODA 1.pdf

 

SYNODA 2.pdf

 

SYNODA 3.pdf

 

V pondelok ohľadom Synody 2021 bude po sv. omši stretnutie 

v Adidovciach. 



Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú 

spoločne poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slo-

vensku (12. - 15. september 2021). Audiencia pre slovenských pútnikov u 

Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30. apríla 2022. Košická arcidiecéza 

ponúka možnosť zúčastniť sa ďakovnej púte letecky v termíne 28. – 30. 

apríl 2022. V cene 550,- eur je zahrnutá letenka, servisné poplatky, transfer 

z letiska a na letisko v Ríme, 2 x hotelové ubytovanie s raňajkami, pešo 

dostupná stanica metra, audio-sprievodca v Ríme, cestovné lístky na metro, 

duchovný doprovod, sprievodca. Aktuálne podmienky vstupu do Talianska 

možno nájsť na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí SR. 

 

https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#taliansko

