
 
 
 
 
 
 
 
 

Info list Rkfú sv. Košických mučeníkov v Humennom – 
22.7.2013 – III. č. 15 

Svetové dni mládeže v Riu de Janeiro a Národné stretnutie 
mládeže R13 v programe Televízie LUX 
 
 

 
 
Po 22. 7.   21:00 Prílet pápeža Františka do Ria de Janeiro (PP) 
Ut 23. 7.   8:40 Prílet pápeža Františka do Ria de Janeiro (R)  
Str 24. 7.  15:30 Pápežova návšteva mariánskej svätyne v Aparecide 

spojená so svätou   
omšou (PP)  
23:30 Pápežova návšteva Nemocnice sv. Františka z Assisi (PP) 

Štv 25. 7.  10:30 Pápežova návšteva Nemocnice sv. Františka z Assisi (R) 
16:00 Pápežova návšteva favely - chudobnej štvrti v Riu (PP)  
23:00 Privítanie pápeža mladými na Copacabane (PP) 

Pi 26. 7.  10:00 Privítanie pápeža mladými na Copacabane (R)  
16:15 R13 - otvárací ceremoniál „RIO Copacabana“ - 

Ružomberok (PP) 
17:15 R13 - svätá omša „pRI Oltári“ - Ružomberok (PP)  
21:30 R13 - tRI „O“ - večerný program z Ružomberka (PP) 
23:00 Krížová cesta z Ria s pápežom Františkom (PP) 

So 27. 7.  9:30 R13 - Katechéza „pRIestOry“ – s bratislavským eparchom 
Mons. Petrom Rusnákom - Ružomberok (PP) 
12:00 R13 - svätá omša „pRI Oltári“ - Ružomberok (PP) 
14:00 Svätá omša z Katedrály sv. Šebastiana v Riu s pápežom, 
s biskupmi, kňazmi a seminaristami (PP)                
16:00 Krížová cesta z Ria s pápežom Františkom (R)    
20:15 R13 - vigília „oRIOn“ z Ružomberka (PP)  

Ne 28. 7.   8:30 R13 - katechéza „pRIestOry“ – s bratislavským pomocným 
biskupom  
Mons. Jozefom Haľkom - Ružomberok (PP)  
11:30 R13 - ruženec „s MáRIOu“ - Ružomberok (PP) 
13:00 Záznam z nočnej vigílie z Ria s pápežom Františkom (ZAZ) 
15:00 Záverečná svätá omša z Ria s pápežom Františkom (PP) 
23:30 Slávnosť rozlúčky a odlet pápeža z Ria de Janeiro (PP)  

 
PP - priamy prenos, R - repríza, ZAZ - záznam 



Nové normy týkajúce sa sobášov 
I. Obaja snúbenci žijú v zahraničí, sobáš bude na území našej arcidiecézy 
V prípade, že jeden zo snúbencov pochádza z inej krajiny, v ktorej sa aktuálne 
zdržiava aj  slovenská stránka, všetku sobášnu dokumentáciu pripravia vo 
farnosti svojho aktuálneho pobytu  a cez príslušný biskupský úrad v zahraničí 
ju zašlú na arcibiskupský úrad do Košíc, ktorý ju odošle  do farnosti, kde sa 
má uskutočniť sobášny obrad (Synodálny dekrét o pastorácii rodín, bod 23). 
Doklady, ktoré majú byť zaslané na ABÚ z biskupského úradu v zahraničí sú 
tieto: 
krstné listy, potvrdenie o predmanželskej príprave, licencia (kán. 1115), 
dišpenz/povolenie k sobášu – ak je potrebný, udelí tamojší ordinár, potvrdenie 
o civilnom sobáši, ak už bol, písomné osvedčenie, že diecéza aktuálneho 
bydliska nevidí žiadne prekážky pre sobáš (Testimonial Letters / Nulla Osta 
della curia vescovile di proveniuenza), Snúbencov je potrebné informovať o 
tejto požiadavke, uviesť im presnú adresu  farnosti, kde má byť sobáš, a 
arcibiskupského úradu v Košiciach.  
II. Obaja snúbenci žijú na území našej arcidiecézy a sobáš bude v 
zahraničí 
Vo farnosti aktuálneho pobytu sa pripraví sobášna dokumentácia, ktorá 
obsahuje: krstné listy, potvrdenie o predmanželskej príprave, licencia (kán. 
1115) kde bude uvedená farnosť sobášneho obradu, dišpenz/povolenie k 
sobášu– ak je potrebný, potvrdenie o civilnom sobáši, ak už bol, svedectvo o 
slobodnom stave –  
 
vyžadujú mnohé zahraničné diecézy; formulár k tomu je na stránke www.ke-
arcidieceza.sk.  
Dokumentácia má byť pripravená v reči tej diecézy v zahraničí, kde bude 
odoslaná, prípadne v latinčine alebo v angličtine. Do Čiech stačí po slovensky. 
Po vyplnení a príprave, celú dokumentáciu je potrebné zaslať na ABÚ do 
Košíc, ktorý ju odošle do príslušnej diecézy na území ktorej bude sobáš. 
Zodpovednosť za prípravu sobášnej dokumentácie v zahraničnom medzi 
diecéznom kontakte je vždy na farárovi aktuálneho pobytu snúbencov. 
Praktické rady pre sobáš v našej farnosti: Prosíme snúbencov, aby včas 
nahlásili zámer vyslúžiť si sv. manželstva v našom kostole. Pokojne to môže 
byť viac, ako 3 mesiace vopred, aj vzhľadom na množiace sa prípady, kedy 
mladí sú pracovne alebo študijne dlhšie vzdialení z nášho mesta. Na faru je 
potrebné priniesť:  a) Krstný list, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace. Tento 
Krstný list dostanete na fare, kde ste boli pokrstený. Ak niektorý zo snúbencov 
nebol pokrstený je potrebné doniesť rodný list. 
b) informácie o  svedkoch: meno a priezvisko, adresa a pre štátnu zápisnicu aj 
rodné číslo 
c) doniesť ,,Oznámenie o uzavretí manželstva“ (matrika sa nachádza v budove 
Mestského úradu). 
d) vykonať sobášne náuky. Náuky sa konajú u nás. Termíny sú uverejnené na 
našej webovej stránke a na nástenke pri kostole. V prípade, že pracujete v 
zahraničí alebo ste mimo Humenného, odporúčame vám vykonať náuky pre 
snúbencov, ktoré  
 



sa organizujú v Univerzitných pastoračných centrách: www.domanzelstva.sk, 
upc.uniba.sk- Bratislava: momentálne prebieha registrácia na predmanželskú 
prípravu 7.-8.9.2013 
e)v prípade, ak obaja zo snúbencov nie sú našimi farníkmi potrebujeme aj  
licenciu k sobášu – povolenie k sobášu- vydáva ho farár farnosti, do ktorej 
snúbenci trvalým, resp. dlhodobým prechodným pobytom patria  
f) Výzdoba v kostole – ponuku výzdoby v našej farnosti nájdete na našej 
internetovej stránke – výzdobu zabezpečuje pani Bibiána. V prípade inej 
predstavy, alebo inej firmy, ktorá vám bude zabezpečovať výzdobu prosíme 
vás, aby ste kontaktovali našich pánov kostolníkov, ktorí zabezpečia otvorenie 
kostola pre vašu firmu 
g) hudba na sobášny obrad –  v tejto veci prosíme, kontaktujte pani Katarínu 
Liptovskú, ktorá momentálne je zodpovedná za hudbu v našom kostole. Ak 
máte iného kantora ako z našej farnosti, je vhodné o tom informovať aj našich 
kantorov, aby v prípade potreby iného nastavenia organu bol niekto z našich 
zodpovedných kantorov k dispozícii. 
h) info pre fotografov a kameramanov: prosíme vás, aby ste zvlášť v čase 
príhovoru (kázne) neprechádzali v zornom uhle medzi kňazom a snúbencami. 
Je to neslušné, aby kňaz, ktorí sa prihovára snúbencom namiesto ich tvári, 
videl váš chrbát.  
I) miestnosť pre matky s deťmi: v prípade, že na svadbe máte aj malé deti, 
pokojne môžete využiť miestnosť pre matky s deťmi.  

 
NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT – KOŠICE 2013 
V nedeľu 22. septembra 2013 bude v Košiciach Národný pochod za život, 
ktorého cieľom je zjednotiť všetkých ľudí dobrej vôle v úsilí, aby bolo v našej 
krajine zaistené základné právo na život od počatia po prirodzenú smrť. 
Chceme sa verejne postaviť za kultúru života, za ochranu daru života, jeho 
dôstojnosti od chvíle počatia až po prirodzenú smrť. V našej farnosti sa 
pripájame k tejto aktivite formou modlitby, ktorú ste si mohli zobrať so sebou 
minulú nedeľu. Bližšie informácie o pripravovanej akcii nájdete aj na našej 
farskej stránke: www. humenne3.rimkat.sk  
 

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli 2 %-tami na OZ Podaj ruku. Aj vďaka Vám 
sme mohli zrealizovať pobytový tábor pre deti z našej farnosti 

 
Chceme poprosiť tých, ktorí sa prihlásili na našu farskú púť do Ríma, 

aby v pondelok 22.7.2013 po sv. omši cca o 18.45 hod. odovzdali druhú 
časť platby za púť. Plus je potrebné v pondelok nahlásiť číslo 

cestovného dokladu (občiansky preukaz alebo pas) adresu, rodné číslo, 
dátum narodenia, telefón a e.mail kontakt. Na stretnutí urobíme aj 

predbežný návrh na ubytovanie.  
 



Poriadok bohoslužieb 
22.7.2013– 4.8.2013 

 
Pondelok 22.7.   

Sv. Mária Magdaléna 18.00 +Eduard, Ján, Otília, Július 

Utorok 23.7. 
Sv. Brigity, rehoľníčky- 

patrónky Európy 

7.00 
 

14.00 

+ Ján, Anna, Ján, Mária 
Dekanátne večeradlo 

Streda 24.7. 
 

16.30 K 
18.00 

 
ZBP pre Vladimíra 

Štvrtok 25.7. 
Sv. Jakuba, apoštola 7.00 + Michal 

Piatok 26.7. 
Sv. Joachima a Anny 

18.00  
19.00 L 

+  Ján, Helena, Michal, Anna 

Sobota 27.7. 
Sv. Gorazda 

8.00 
16.30 K 
18.00 

+ Ivan – pohrebná 
+ Zuzana 

Nedeľa 28.7. 
 

17. nedeľa cez rok 

8.00 
9.15 L 
10.30 

Za farnosť 
 
ZBP pre Magdalénu 

V letných mesiacoch  budú sv. omše vo farskom kostole sv. Košických mučeníkov 
v utorok a vo štvrtok ráno o 7.00 hod. 

V utorok vás pozývame na dekanátne večeradlo – od 14.00 hod. 
Vo štvrtok po rannej sv. omši budú raňajky sv. Anny. 

Stretnutie lektorov a kantorov bude v pondelok 29.júla  po večernej sv. omši 
 

Pondelok 29.7. 
Sv. Marta 18.00 + Mária, Ján, Fedor, Eva 

Utorok 30.7. 
 7.00 ZBP pre Boženu s rodinou 

Streda 31.7. 
Sv. Ignác z Loyoly 

16.30 K 
18.00 

 
+ Marta 

Štvrtok 1.8. 
 7.00 + Katarína, Pavol, Alžbeta 

Piatok  2.8. 
 

7.00 
18.00 

19.00 L 

Na úmysel 
Za uzmierenie v rodine 
 

Sobota 3.8. 
Sv. Peter, biskup 

8.00 
16.30 K 
18.00 

Za ružencové bratstvo 
 
Na úmysel 

Nedeľa 4.8. 
 

18. nedeľa cez rok 

8.00 
9.15 L 
10.30 

ZBP pre Zlaticu (50 r.ž.) 
 
ZBP pre Mariana (50 r.ž.) 

 
 

Vydáva Rímskokatolícka Cirkev Farnosť sv. košických mučeníkov 
v Humennom. 

Bez jazykovej a pravopisnej úpravy. 
Mail: trojkahe@rimkat.sk; www.humenne3.rimkat.sk 

 


