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Milí naši farníci a ľudia dobrej vôle.
Cez vianočné dni môžeme oveľa 

intenzívnejšie precítiť Božiu lásku, 
ktorá nám prináša posolstvo pokoja a nádeje.

Nech svetlo Ježišovho evanjelia svieti 
v každej oblasti nášho života.
Požehnané vianočné sviatky

a Božou milosťou naplnený rok 2018,
žičia a v modlitbe vyprosujú

farár Jozef, kaplán Marián a bohoslovec Šimon

Žičenie



Po päťročnej spolupráci s TV Lux prichádzame v tomto roku s ponukou iného projektu 
ako spojiť tradíciu, umenie a posvätné miesto. V tomto roku vás chcem pozvať na oba 
koncerty v našom kostole, ktoré nám môžu napomôcť vojsť nielen do atmosféry 
Vianoc, ale aj do blízkosti Boha. Zvlášť koncert, ktorý bude v nedeľu 24. decembra pred 
sv. omšou so začiatkom o 20.00 hod. nám chce ponúknuť vstúpenie do Betlehema 
v nádychu spevu a krásna. Celý program zavŕšia koledníci pri našom betleheme. Verím, 
že aj tento nový projekt nám prinesie nielen umelecký, ale aj duchovný zážitok. 
Upozornenie: v kostole počas koncertu bude stiahnuté osvetlenie na minimum.

Srdečne Vás pozývame na koncert 
dievčenského speváckeho zboru

Bella Voce

20. 12. 2017 o 18.00 hod.
v kostole sv. Košických mučeníkov v Humennom

hostia: Detský spevácky zbor Lienka
Womanvocal

pri príležitosti 5. výročia jeho založenia
pod vedením PaedDr. Lukáša Jeňa

FARNOSŤ SV. KOŠICKÝCH MUČENÍKOV a MÚZA - UMELECKÁ ŠKOLA
pozývajú na program
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Od 18.12.2017 do 8.1.2018 bude farská kancelária zatvorená. V prípade nevyhnutnej 
situácie nás kontaktujte  po sv. omši resp. telefonicky. Ďakujeme za pochopenie.

Zdobenie stromčeka v kostole - prosíme vás o pomoc pri zdobení stromčeka v piatok 
22.12.2017 od 16.00 hod. 

Betlehemské svetlo nám aj tento rok prinesú humenskí skauti. Plamienok z Betlehema 
si môžete odpáliť v nedeľu 24. 12. od 9.00 do 14.00 hod. pred farským kostolom 

sv. košických mučeníkov.

Lackovce: Srdečne vás pozývame na Vianočnú akadémiu v pondelok 25.12.2017 o 14.00 hod.

Fara na ľade:  Aj tento rok organizujeme v spolupráci s OZ Podaj ruku našu pravidelnú akciu 
Fara na ľade. Klzisko máme objednané v sobotu 30.12.2017 od 10.00-12.00 hod., vstupenky 

na akciu si budete môcť vyzdvihnúť u pána farára 25.12 a 26.12. po sv. omši o 10.30 hod. 

Silvester: Ponúkame vám možnosť privítať nový rok 2018 v našom kostole pri adorácii. 
Kostol 31.12.2017 otvoríme o 23.30. 

Požehnávanie domov a bytov: Tí, ktorí máte záujem o požehnanie bytu alebo domu,
 môžete sa  nahlásiť v sakristii nášho kostola najneskôr do 31.12. 2017. 

Požehnávať byty a domy pôjdeme 6. a 7. januára 2018.

CK Trinity vám ponúka pútnicko – poznávací zájazd: 
MEXIKO – GUADALUPE – ACAPULCO, v termíne 04.02.-14.02.2018, odlet z Budapešti. 

Cena: 1.690 EUR
    Výťah z programu zájazdu:

Guadalupe  - Bazilika Matky Božej, postavená v roku 1531. Najnavštevovanejšie mariánske 
pútnické miesto na svete a miesto zjavenia Panny Márie indiánskemu pastierovi Juanovi 
Diegovi.  Teotihuacán - vzdialený od Mexika asi 50 km, najznámejšia mexická archeolo-
gická lokalita, prehliadka Pyramídy Slnka, Mesiaca, Trieda mŕtvych, zbytky pôvodných 
palácov. Mexico City - Prehliadka námestia Zócalo - druhé najväčšie námestie na svete, 
Prezidentský palác - miesto posledného aztéckeho vládcu Montezumu, kde sú krásne 

nástenné maľby o histórii národa, návšteva najväčšej barokovej katedrály Metropolitana 
postavenej na Americkom kontinente, prehliadka Paláca krásnych umení, prehliadka 

Národného antropologického múzea. Puebla - mesto anjelov,  perla koloniálnej architektúry. 
Malé mestečko Chochula – najväčšie pyramídy Aztékov,  35 km. Celodenný individuálny 

pobyt pri mori s all incl. službami vrátane nápojov, kúpanie a opaľovanie v Acapulco.

Cena zahŕňa:
Letenku BUD-Mexico City, 9x ubytovanie v 4* hoteloch s polpenziou,  v Acapulco – all 

incl., miestneho sprievodcu, služby slov. kňaza počas celého pobytu, vstupy, transfer 
z letiska v Mexiko City, klimatizovaný autobus počas celého pobytu, poistenie insolventnosti. 

Cena nezahŕňa: Nápoje k večeri, 90 USD servisný poplatok platný v Mexiku, 
transfer na letisko do Budapešti 50 EUR, cestovné poistenie 2,30 EUR/os./deň.

V prípade záujmu kontaktujte priamo: 
CK Trinity, Kováčska 28, 040 01 Košice tel:055-6252820 alebo 055-7287701

e-mail:info@cktrinity.sk                    Viac na : www.cktrinity.sk
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Poriadok bohoslužieb
18. 12. 2017 - 31. 12. 2017

Vydáva Rímskokatolícka farnosť sv. Košických mučeníkov, Humenné
so sídlom: Dargovských hrdinov 6177/22, 066 01 Humenné       Bez jazykovej a pravopisnej úpravy.

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


