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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 (14.4.) o 9:30 na Kalvárii.

Pozývame vás na Ekumenický pašiový sprievod, ktorý začína tiež na Veľký piatok, 
14.4.2017 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 taktiež 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 – 19.00hod. adorácia pri 

Božom hrobe. Lackovce- Bielu sobotu od 16.00 – do 19.30 hod.

Pri obradoch Bielej soboty je obnova krstných sľubov, prineste si prosíme sviece. 
Prosíme, nezabudnite na sviečku dať úchytku na vosk. 

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

Týždeň s TV Lux
V týždni od 10.-16. apríla 2017 sa naša farnosť zapojí do projektu TV Lux – Týždeň s...TV LUX
 v priamom prenose pri pondelkovej rannej sv. omši našu farnosť zahrnie do svojich mod-
litieb aj prosieb. Okrem toho bude informovať o živote v našej farnosti v relácii „Týždeň s“, 
ktorá je  vysielaná v pondelok po rannej sv. omši. Od utorka do konca týždňa vždy viackrát 
v priebehu dňa. Naša farnosť zase v tento týždeň bude prednášať modlitby za TV Lux, jej 
pracovníkov a divákov.

POŽEHNÁVANIE JEDÁL HUMENNÉ SÍDLISKO III.



Oznamujeme vám, že sviatosť manželstva chcú prijať:
22.4.2017 Eugen Roman, syn rodičov Eugen a Emília rod. Ivanková, bývajúci: Dobrianskeho, 
Humenné a Ing. Antónia Hančárová, dcéra rodičov Anton a + Mária rod. Balentová, bývajúca:

Laborecká Humenné

29.4.2017 Ing. Róbert Melník, syn rodičov Peter a Gabriela rod. Balaďová, bávajúci Labo-
recká, Humenné a Ivana Hrobáková, dcéra rodičov: Ján a Marta rod. Kohuláková, bývajúca: 

Laborecká, Humenné

Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, ktorá by im zabraňovala uzavrieť sviatosť 
manželstva, je to povinný nahlásiť na farskom úrade. Zároveň snúbencov zverujeme do 

vašich modlitieb.

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2017
+ Víkendové kurzy prípravy na manželstvo sa uskutočnia v penzióne Augustineum  
 v Bardejovských kúpeľoch od 28.4. - 1.5; od 5.5 - 8.5. Viac: www.domanzelstva.sk
+ víkendový kurz bez ubytovania: 19.05. – 21.05.2017 Snina
+ víkendový kurz s ubytovaním: 28.07. – 30.07.2017 Snina
+ víkendový kurz bez ubytovania: 22.09. – 24.09.2017 Snina
+ skrátený víkendový kurz: 27.10. – 28.10.2017 Humenné Sídlisko III.
+ skrátený víkendový kurz: 10.11. – 11.11.2017 Humenné pod Sokolejom
+ mimoriadny kurz: 14.12. – 16.12.2017 Snina

Na predmanželský kurz v našej farnosti sa môžete nahlásiť v kancelárie farského úradu 
alebo prostredníctvom E-mailu: fara.humenne3@gmail.comfara.humenne3@gmail.com. Na kurz v Humennom na 
Sokoleji: farasokolej@gmail.comfarasokolej@gmail.com a v Snine: copovi.jm@gmail.comcopovi.jm@gmail.com

V utorok 18. apríla vás od 14.00 hod. pozývame do nášho farského kostola na dekanátne večeradlo.

Nový nuncius
Svätý Otec František vymenoval za apoštolského nuncia na Slovensku arcibiskupa Giacoma-
Guida Ottonella, doterajšieho apoštolského nuncia v Ekvádore. 
Apoštolská nunciatúra na Slovensku dňa  1.4.2017 oznámila: “Po tom, ako J. Ex. Mons. Mario 
Giordana, titulárny arcibiskup minorský, v dôsledku dosiahnutia kánonickým právom pred-
písanej vekovej hranice končí v úrade apoštolského nuncia na Slovensku, Svätý Otec František
menoval novým apoštolským nunciom v Slovenskej republike J. Ex. Mons. Giacoma Guida
Ottonella, titulárneho arcibiskupa sasabského a doterajšieho apoštolského nuncia  v Ekvádore.
J. Ex. Mons. Giacomo Guido Ottonello sa narodil 29. augusta 1946 v Masone (Janov - Talian-
sko). Kňazskú vysviacku prijal 29. júna 1971 a bol inkardinovaný do diecézy v Acqui. Získal 
doktorát z teológie. Do diplomatických služieb Svätej Stolice vstúpil 25. marca 1980. Násled-
ne pôsobil na pápežskom zastúpení v Pakistane, Salvádore, Libanone, Francúzsku, Španiel-
doktorát z teológie. Do diplomatických služieb Svätej Stolice vstúpil 25. marca 1980. Násled-
ne pôsobil na pápežskom zastúpení v Pakistane, Salvádore, Libanone, Francúzsku, Španiel-
doktorát z teológie. Do diplomatických služieb Svätej Stolice vstúpil 25. marca 1980. Násled-

sku a Poľsku. Za apoštolského nuncia v Paname bol vymenovaný 29. novembra 1999 
a potom v Ekvádore 26. februára 2005. Ovláda francúzsky, španielsky a anglický jazyk.”

Pripravujeme:
+ Výlet Žakovce – máj 2017
+ Prvé sv. prijímanie: 21. 5. 2017
+ Duchovnú obnovu: 5. - 10. 6. 2017 s verbistom otcom Mariakumarom
+ Birmovka: 11. 6. 2017 o 9. 00 hod. Mons. Marek Forgáč
+ Farský tábor: 3. -7. 7. 2017 Jusková Vola – prihlášky budú od 1. 5. 2017
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