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FARSKÁ PÚŤ:
Pútnický zájazd La Salette – Lurdy – Santiago de Compostela – Fatima tam 

bus, späť leteckyTermín: 24.8.-1.9.2017    Cena: 647 EUR
Predpokladaný program:
1.deň: odchod z Humenného pred obedom, nočná jazda cez Rakúsko a Taliansko do Francúzska.
2.deň: príchod do La Salette, jedného z najmalebnejších pútnických miest. Nachádza sa vo  príchod do La Salette, jedného z najmalebnejších pútnických miest. Nachádza sa vo  príchod do La Salette, jedného z najmalebnejších pútnických miest. Nachádza
Francúzskych Alpách. Tu sa zjavila Panna Mária dvom pastierikom v roku 1846. Nábo-
ženský program – návštěva Baziliky Panny Márie, svätá omša, možnosť súkromnej modlitby. 
Osobné voľno, večera a nocľah.
3.deň: ráno odchod do Lúrd. Tu sa v roku 1858 v jaskyni  zjavovala Panna Mária chorľa-
vému dievčaťu – Bernadette Soubirousovej. Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 
1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných 
veľa zázračných uzdravení. Ubytovanie. Po večeri spoločná modlitba ruženca pri Jaskyni 
Zjavení a sviečkový sprievod.
4.deň: po raňajkách pokračovanie v náboženskom programe v Lurdoch. Prehliadka areá-
lu, komplex Bazilík, podzemná Bazilika Pia X.  Pešia prehliadka po stopách 
sv. Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom sv. Bernadetty v mestečku 
Lurdy – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená. Individuálna možnosť ná-
vštevy bazénov s lurdskou vodou dopoludnia, prípadne popoludní. Slovenská 
Krížová cesta, osobné modlitby, voľný program. Večera a nocľah.
5.deň: Raňajky, odchod do Santiago de  Compostela, cestou zastávka pri Alantickom oce-
áne  - prestávka 2-3 hod. na kúpanie. Pokračovanie do Santiago de Compostela, modlitby, 
osobné voľno. Ubytovanie a večera.
6.deň: Raňajky, náboženský program. Návšteva Baziliky, kde sa nachádza hrob sv. Jakuba 
apoštola. Sv.  omša, pokračovanie do Fatimy, jedného z najznámejších pútnických miest v 
Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo zná-
me ako Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo pri poslednom zjavení 13. októbra, presne 
pred 100 rokmi, svedkom výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý sa nazval „tanec 
slnka“. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca a sviečková procesia, ubytovanie.
7.deň: po raňajkách náboženský programu vo Fatime. Prehliadka moderného chrámu 
najsvätejšej trojice, osobné modlitby, individuálny program. Krížová cesta s možnosťou  
návštevy rodného domu troch vizionárov Lucie Santos, Francisca Marto a Hyacinty Marto 
v Aljustreli. Po večeri medzinárodná  modlitba ruženca a sviečková procesia, ubytovanie.
8.deň: Raňajky, skoro ráno svätá omša v Kaplnke zjavení, pokračovanie náboženského 
programu.  Popoludní prehliadka Lisabonu – kostol sv. Antona Paduánskeho na mieste
rodného domu, odlet do Budapešti, po prílete transfer na Slovensko.
9.deň: príchod do Humenného v skorých ranných hodinách.
Cena zahŕňa: dopravu klimatizovaným autobusom. 6x ubytovanie /5xhotel, 1xpútnický dom/,
6x polpenziu/raňajky, večere/, služby sprievodcu kňaza, letenku Lisabon – Budapešť, 1x 
batožinu 20kg, cestovné poistenie 18 eur, letiskový poplatok 120 EUR, vstupy cca 30 eur,  
príspevok na baziliku v Lurdoch 4 EUR  Počet účastníkov 45. 
Nahlásiť sa na púť môžete v sakristii kostola do 31.3.2017. Zálohu 350 € bude treba 
zaplatiť do 15.4.2017.



Pozývame vás na krížové cesty, Pozývame vás na krížové cesty, Pozývame vás na ktoré budú v našom farskom kostole v piatok pred sv. omšou
o 17.30 hod. a v nedeľu pred pôstnym zamyslením o 14.30 hod.. V Lackovciach 

V pôstne nedele, po skončení krížovej cesty, vás pozývame na pôstne zamyslenia.

Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový pôst. Je formou pokánia 
nielen v kresťanstve, ale aj v iných náboženstvách. V Rímskokatolíckej cirkvi sa pôstna 

príprava na Veľkú noc začína tzv. Popolcovou stredou. Je to streda v siedmom týždni pred 
Veľkou nocou. Tento rok pripadá na 1. marca. V tento deň, ktorý je dňom prísneho pôstu 
a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, kňaz alebo diakon robí popolom znak kríža na čelách 
veriacich so slovami: „Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš“, alebo „Kajajte sa a verte 
v evanjelium!“. Tento úkon zároveň vysvetľuje rozdiel medzi prísnym pôstom tento deň 

a prísnym pôstom na Veľký piatok. Prvý je pôstom pokánia za spáchané hriechy 
(„zhrešil som, ani jesť nechcem, kým to nedám do poriadku“). Druhý je pôstom, ktorý 

spomína Pán Ježiš: „No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť“ (Mt 9, 9). 
Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života, pôstu zaväzuje 

všetkých plnoletých až do začatia 60 roku života

SVIATOSŤ

ZMIERENIA

MAREC 2017

OZNAMY
V prvú pôstnu nedeľu, 5. marca 2017, sa koná jarná zbierka na charitu. Arcidiecézna 

charita pomáha rodinám v núdzi, osamelým seniorom, chorým jednotlivcom i deťom, 
sprevádza zomierajúcich pri odchode do večnosti.

Prosíme spoločenstvá, ktoré by sa chceli zapojiť do modlitby krížovej cesty, 
aby sa zapísali v sakristii do zoznamu.

Venujte 2 % Podaj ruku - Aj tento rok Vás poprosíme o 2% z Vašich daní pre naše OZ Podaj
ruku. Z týchto prostriedkov sme financovali  aktivity pre deti a mládež v našej farnosti. Tlačivá

nájdete pri východe z kostola  a na našom farskom webe: www.humenne3.rimkat.sk
Budúcu nedeľu 5. marca je jarná zbierka na charitu. 

Správy z Arcibiskupského úradu: 
Kongregácia pre východné cirkvi nám listom zo dňa 2.12.2016 vyslovuje vďačnosť za 
zbierku v našej arcidiecéze pre Svätú Zem, ktorú konáme pod názvom „Boží hrob“.  

Z Košickej arcidiecézy sme odoslali 75.498,76 €. 
Štátny sekretariát nám zaslal list z 9.01.2017, v ktorom ďakuje veriacim našej arcidiecézy 

za zbierku Dobročinné diela Svätého Otca vo výške 42.198,60 €, ktorú sme poslali 
na podporu apoštolskej činnosti Najvyššieho veľkňaza Františka. 

v v v

v v v

v v v



Vydáva Rímskokatolícka Cirkev Farnosť sv. košických mučeníkov v Humennom.
Bez jazykovej a pravopisnej úpravy.

e-mail: fara.humenne3@gmail.com         www.humenne3.rimkat.sk          tel.: 057 / 77 23 701 

Poriadok bohoslužieb
27. 2. 2017 - 12. 3. 2017


