Peter
Dňa 29. júna je v rímskokatolíckej cirkvi prikázaný sviatok svätého Petra a svätého
Pavla. Šimon – Peter sa narodil v Betsaide pri Tiberiadskom jazere, so svojím bratom
Ondrejom boli rybármi. Ondrej priviedol svojho brata k Ježišovi, ktorý mu zmenil meno na
Kéfas, po grécky Petros, čo znamená skala. Peter sa stal prvým medzi prvými a zároveň
strážcom kľúčov od nebeského kráľovstva.
Za posledné obdobie pôsobili vo farnosti Lastovce, dvaja kňazi s menom Peter.
Peter Kassai v rokoch 2001 – 2005, Peter Kappan, 2005 – 2016 a v ďalšom období to bude
Peter Šoltis.
Veriaci sa o zmene duchovného otca oficiálne dozvedeli v turičnú nedeľu 15.05.2016.
„Príde mladší a krajší“ takto s úsmevom pán farár Peter Kappan predstavil svojho nástupcu.
V deň menín, veriaci duchovnému otcovi blahoželali, i ďakovali za službu počas 11 rokov.
„Keď ste sem prišli, boli naši chlapci malými miništrantami, teraz sú už dospelí muži.“
Týmito slovami sa na úvod v mene veriacich prihovorila a poďakovala za účinkovanie vo
filiálke Veľaty pani Valéria Vassová spolu s členom farskej rady – kurátorom pánom
Stanislavom Gonosom. 11 rokov je kus života, človek toho veľa zažije, veci dobré i tie menej
dobré, smutné. Vo svojich záverečných slovách nám pán farár kládol na srdce, aby tak, ako
vláda má „sto dní“ aby začala účinkovať, aj my veriaci sme dovolili jeho nástupcovi
zorientovať sa v prostredí lastovskej farnosti.
V prvý piatok, 1. júla 2016, slúžil sv. omšu náš rodák Štefan Viliam Dóci, OP spolu
s novým správcom farnosti. Do dekanátu Trebišov a farnosti Lastovce, prišiel za
administrátora kňaz Peter Šoltis, kaplán z farnosti Košice - KVP. Farnosť Lastovce oficiálne
prebral za účasti dekana Jozefa Gnipa 2.júla 2016 od Petra Kappana už farára v Nižnej Sitnici.
Mgr. Peter Šoltis sa narodil 12. 04. 1979 v Kežmarku, rodičia sa presťahovali zo Spiša
na Južný Zemplín do obce Čeľovce, ktorá je filiálkou farnosti Plechotice. Má dvoch mladších
súrodencov – sestru a brata. Veľmi rád číta, zaujíma sa o históriu, dejiny a archeológiu.
Za kňaza bol vysvätený 19.06.2004 v Košiciach biskupom Alojzom Tkáčom.
Doterajšie pôsobenie :
2004 Prešov - Kráľovnej pokoja;
2006 Vranov nad Topľou - sv. Františka;
2010 Košice - sv. Gorazda; Bardejov - sv. Egidia;
od 1.7.2014 Košice - Božieho milosrdenstva;
od 1.7.2016 administrátor farnosti sv. Archanjela Michala, Lastovce

