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“Syna človeka musia vydať do 
rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, 
ale on tretieho dňa vstane 
z mŕtvych.”  (Lk 24, 7)

Nech prázdny hrob 
a víťazstvo 
veľkonočného rána 
prinesie Svetlo 
do každej temnoty 
a víťazstvo Života aj 
vo vašom živote
farár Jožo a kaplán Majo



Vrátili sme sa domov
Milí bratia a sestry, v okamihu, keď píšem tieto riadky mám v srdci vďačnosť a radosť. Iba 
19 dní, sme slúžili sv. omše mimo nášho kostola a po takomto krátkom čase sa vraciame 
späť, do vymaľovaného a novým osvetlením pripraveného kostola. Áno, ešte nie sme 
v plnej prevádzke, ešte nás čakajú isté detaily, ale sme doma, doma v Božom dome. Ďaku-
jem Bohu za tento dar. Moje poďakovanie patrí aj firmám a ľuďom, ktorí sa po tieto dni 
striedali v našom kostole. Návrh osvetlenia pripravil Ing. Marián Janiga, realizáciu pre-
viedla firma Ľudovíta Nemca, dodávku svetiel zabezpečil p. Považan. Návrh zmien v inte-
riéri, farby a štruktúru navrhol Ing. Marián Sitarčík z Liturgickej komisie pri Arcibiskup-
skom úrade v Košiciach. Stavebné a maliarske práce realizovala firma Harvistav Štefana 
Harvilu. Lešenárske práce zabezpečila firma Mariána Valka VALMAR stav. Veľkú, mra-
venčiu  a sponzorsky odvedenú prácu vykonala firma Mariána Babina Uniprim, súčinná 
pri práci bola aj firma Energobyt. Prevoz lavíc a zariadenia kostola zabezpečili kurátori 
z Lackoviec- pán Rajnič a pán Nazad. Posledný menovaný spolu so svojim  bratom nám 
pripravili nové ukotvenie kríža, sochu Panny Márie a vložky pre Svätostánok. Okrem toho 
sme v tomto čase zrealizovali údržbu a servis vitráži firmou Promont Martina Cárika. 

Nesmiem pri poďakovaní však zabudnúť na vás všetkých, ktorí ste postupne prichádzali 
a pomáhali nám so sťahovaním, viacnásobným upratovaním kostola, či natieraním sôch. 
Ďakujem Bohuznámemu, ktorý nám zapožičal špeciálny stroj na upratovanie. 

Ďakujem aj všetkým vám, ktorí ste chodievali na naše sv. omše do CVČ a do FaPC a den-
nodenne pripravovali stoličky ( zborka a rozborka bola neskutočná ). 

Našu prácu požehnával Boh a všimli si ju aj iní. Svedčí o tom aj dar, kustodium - nádoba 
na odkladanie Eucharistie do monštrancie, ktorú pre náš kostol zakúpila Bohuznáma 
veriaca z Lackoviec. Za čo jej vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.  

Ak ste si pozorne čítali Trojku, v ktorej som oznámil začatie prác viete, že po tejto prvej 
fáze nasleduje druhá: výmena svätostánku. Ten sme už objednali a čakáme na jeho výro-
bu a dodanie. Následne bude inštalovaný na miesto vopred pripravené. Verím, že sa nám 
to podarí inštalovať do konca apríla. 

Tretiu fázu - sedenie pre miništrantov a kňaza plánujeme realizovať v mesiacoch máj - 
jún. Všetko však bude záležať aj od našej finančnej kondície. 

To, čo sa ukázalo popri týchto prácach ako výzva pre budúcnosť, by sa dalo zhrnúť nasle-
dujúcimi snami pre ďalšie roky či mesiace takto:  výmena zariadenia v sakristii, inštalácia 
plastových dverí na dvoch miestach v kostole ( vzadu za oltárom a do priestoru k spo-
vednici) , ponúka sa nám aj modernizácia vetrania - výmenou za rekuperačné jednotky. 

Milí veriaci, ešte raz vám vyslovujem úprimne Pán Boh zaplať, zahŕňam vás do svojej 
modlitby a žehnám vám a vašim rodinám. Osobitne chcem vám všetkým poďakovať 
a žehnať pri sv. omši na Zelený štvrtok, kedy obetujem sv. omšu na tento úmysel: Poďa-
kovanie a prosba o požehnanie firiem a ľudí, ktorí pracovali a podporovali práce v našom 
kostole.                      Farár

Kde sa môžete ešte vyspovedať:
 26.3.2018 16:30 -18:00 HE-mesto 
 (pondelok) 16.30 -18.00 Hrubov
 16.30 -18.00 Turcovce

 27.3.2018 19:00 -20:30 HE-mesto
 (utorok)



OZNAMY

 

 
Požehnávanie jedál 

Humenné sídlisko III. 
 

  
Farský kostol 
sv. Košických 
mučeníkov 

 
Lackovce 

 
Kaplnka Božieho 

milosrdenstva 

 
Biela sobota 

 
15.00 hod. 

 
14.00 hod. 

 
14.00 hod. 

 
Nedeľa 

Zmŕtvychvstania 

 
 

7.00 hod. 

  

 

Úplne odpustky vo Veľkonočnom trojdní môžeme získať za zvyčajných podmienok ( svätá 
spoveď, sväté prijímanie ) a modlitba na úmysel Svätého Otca – a vylúčenie akejkoľvek 
záľuby ( aj v ľahkom hriechu)  

1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom  

Tantum ergo - Ctíme túto sviatosť slávnu 

2. za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení ( pri obradoch ) na Veľký piatok 

3. za obnovu krstných sľubov pri slávení veľkonočnej vigílie 

Pre mládež – V sobotu 7. apríla 2018 sa uskutoční Arcidiecézne stretnutie mládeže ADSM v 
Humennom. Začiatok o 9.00 v Mestskej športovej hale, záver o 14.00 sv. omšou vo farskom 
kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa na Sídl. pod Sokolejom. Celebruje Mons. Marek Forgáč, 
košický pomocný biskup. Prihlasovanie skupín mladých z farnosti a dobrovoľníkov na 
www.premladez.sk. Viac informácií u pána kaplána Mariána. 

Srdečne vás pozývame v nedeľu 8. apríla o 10.00 hod.na odpustovú slávnosť Božieho 
milosrdenstva do našej kaplnky v klube dôchodcov. Liturgia bude gréckokatolického obradu, 
kázať bude náš pán kaplán Marián.  

 

 

 

 

 

Veľký piatok: 
Veľký piatok je dňom pokánia. Dodržiavame prísny pôst a  zdržujeme sa mäsitého pokrmu. 

Pôst zaväzuje všetkých od 18 do 60 rokov a zdržiavania sa mäsa zaväzuje od 14-teho  roku života.
Aj v tomto roku vás pozývame na celomestskú krížovú cestu, na Veľký piatok (30.3.) 

o 9:30 na Kalvárii. Lackovce: krížová cesta o 10.00 hod. 

Pozývame vás na Ekumenický pašiový sprievod, ktorý začína tiež na Veľký piatok 
30.3.2018 o 11:00 hod. v kostole Všetkých svätých. 

Po obradoch na Veľký piatok bude adorácia vo farskom kostole pri Božom hrobe večer 
do 19.00 hod. Lackovce – Boží hrob na Veľký piatok do 19.00 hod.

Prosíme mužov a chlapcov o pomoc pri službe stráženia hrobu. 
Nahlásiť sa na jednotlivú hodinu môžete v sakristii. 

Biela sobota
Biela sobota - o 8.00 hod. spoločná modlitba ranných chvál, od 8.30 – 18.00 hod. adorácia 

pri Božom hrobe. Lackovce - Bielu sobotu od 15.00 – do 19.00 hod.
  Pri obradoch Bielej soboty je obnova krstných sľubov, prineste si prosíme sviece. 

Prosíme, nezabudnite na sviečku dať úchytku na vosk. 

POŽEHNÁVANIE JEDÁL
HUMENNÉ SÍDLISKO III.

Úplne odpustky vo Veľkonočnom trojdní môžeme získať za zvyčajných podmienok 
( svätá spoveď, sväté prijímanie ) a modlitba na úmysel Svätého Otca – a vylúčenie 

akejkoľvek záľuby ( aj v ľahkom hriechu) 
1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom 

Tantum ergo - Ctíme túto sviatosť slávnu
2. za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení (pri obradoch) na Veľký piatok

3. za obnovu krstných sľubov pri slávení veľkonočnej vigílie
Pre mládež – V sobotu 7. apríla 2018 sa uskutoční Arcidiecézne stretnutie mládeže 

ADSM v Humennom. Začiatok o 9.00 v Mestskej športovej hale, záver o 14.00 sv. omšou 
vo farskom kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa na Sídl. pod Sokolejom. Celebruje Mons. 

Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Prihlasovanie skupín mladých z farnosti
 a dobrovoľníkov na www.premladez.sk. Viac informácií u pána kaplána Mariána.

Srdečne vás pozývame v nedeľu 8. apríla o 10.00 hod.na odpustovú slávnosť Božieho 
milosrdenstva do našej kaplnky v klube dôchodcov. Liturgia bude gréckokatolického 

obradu, kázať bude náš pán kaplán Marián. 
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