
Info list Rkfú sv. Košických mučeníkov v Humennom - 27. 8. 2017 - VII. č.18

Farnosť sv. Košických mučeníkov
na sídlisku III. v Humennom

Vás pozýva

na Odpustovú slávnosť
ku cti Troch Svätých mučeníkov

3. septembra 201  7 o 10.30 hod.
v kostole sv. Košických mučeníkov - Sídlisko III.

ThLic. ALLAN TOMÁŠ
dekan Snina

slávnosti bude predsedať 



B o d k a  z a  p r á z d n i n a m i
Srdečne pozývame detí, mládež, 
rodičov i starých rodičov 
na našu 

Bodku za prázdninami

v utorok 29.8.2017 – miesto:  farský dvor
program: 14.30 sv. omša
15.15 hod.: futbalový zápas otcovia verzus synovia  
16.00 hod.: ľudová hudba Jeňovci + Rusnákovci

Pre deti bude pripravený kolotoč, trampolína...a pre všetkých chutný guláš    
PS: otcovia, nezabudnite si športovú obuv. Minulý rok víťazom zápasu sa stali 

synovia, máme im o oplácať 

Lackovce- Požehnanie kaplnky
Ak Boh dá pekné počasie, s veľkou radosťou vás srdečne pozývame v pondelok 
28.augusta 2017 na sv. omšu o 16.30 hod. v časti lesíka zvanej „Nad dolinu“.  
Pri tejto sv. omši požehnáme obnovenú kaplnku, pri ktorej sa stretávali veriaci 
a bola prvým miestom spoločných modlitieb Lackovčanov. Po sv. omši na nás 
čaká malé agapé. 

Ohlášky
Oznamujeme Vám, že sviatosť manželstva chcú 2.9.2017 prijať:
Ing. Martin Labik, syn rodičov Eduarda a Boženy rod. Capocej, bývajúci 
v Bratislave a Petra Buntajová, dcéra rodičov Petra a Daneily rod. Tantošovej, 
bývajúcej v Bratislave
9.9.2017: Radovan Mucha, syn rodičov Vojtecha a Oľgy rod. Koňušikovej, 
bývajúci: Humenné a Mária Kuzmová,dcéra rodičov Jána a Márie rod. Madzá-
kovej, bývajúca: Humenné
16.9.2017: Ing. Milan Kríž, syn rodičov Milana a Márie rod. Demjanovej, bý-
vajúci Michalovce a dcéra rodičov Miriama Hrobková, dcéra rodičov Ladislava 
a Renáty rod. Capovej, bývajúca Michalovce.



Pracovné stretnutie animátorov prvoprijímajúcich detí bude v pondelok  
28.8. 2017 po večernej sv. omši.

OZNAMY

Adorácia v kostole: pozývame vás k celodennej adorácii v našom farskom kostole 
v piatok 1. septembra od rannej sv. omši až do večernej sv. omši a v Lackovciach od 

15.30 hod. do 17.00 hod. Zároveň vám pripomíname možnosť na prvý piatok zapojiť sa 
v oboch kostoloch k spoločnej modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva o 15.00 hod.
V piatok 1. septembra 2017 si pripomíname prvé výročie biskupskej vysviacky Mons. 

Mareka Forgáča, košického pomocného biskupa

Začíname s prípravou k sv. birmovania a 1. sv. prijímania

Od. 27. augusta začíname prihlasovanie na birmovku - ( prváci na strednej škole 
a starší ) a na 1. sv. prijímanie. ( tretiaci ZŠ). Prihlášky pre tých, ktorí by chceli prijať 
tieto sviatosti v našej farnosti nájdete pri východe z kostola, ako aj na farskom webe. 

Dospelí, ktorí by chceli prijať sv. krstu, Eucharistie, či sv. birmovania nech sa prihlásia 
u pána farára. 

Prihlášky detí k prvému sv. prijímaniu budeme preberať  8.septembra 2017 na prvej detskej 
sv. omši o 18:00. kedy bude zároveň aj prvé stretnutie s rodičmi prvoprijimajúcich detí. 

Prihlášky k sv. birmovania budeme preberať v stredu  13. septembra 2017 
na prvej mládežníckej sv. omši o 18:00., po ktorej bude hneď aj prvé stretnutie rodičov 

a birmovancov. 

V sobotu 2.9. vás pozývam k spoločnej modlitbe sv. ruženca- na prvú sobotu 
v mesiaci o 7.15 hod.Chcem vám v mene veriacich a pána farára tlmočiť ich 

poďakovanie za zbierku pre farnosť Hrubov vyzbieralo sa: Humenné 785,25 € 
a Lackovce 226,98 €

Ekonomické okienko: Ako zaiste viete banka Sberbank  skončila a zlúčila sa s Prima 
bankou. Preto náš úver pokračujeme v splácaní v novej banke. K 20.8.2017 dlhujeme 

31.417,78 € najbližšia zbierka na FaPC bude 10.septembra 2017. Pán Boh zaplať 
za vaše milodary. Pri poslednej zbierke na FaPC v mesiaci júl sa vyzbieralo 1.197,77 €. 

Vysluhovanie
sviatosti

zmierenia
od 28. 8 - 1. 9. 

2017
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