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ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

Farnosť sv. Košických mučeníkov
na sídlisku III. v Humennom

ku cti Troch Svätých mučeníkov

Štefan Novotný
rektor Kňazského seminára

sv. Karola Boromejského v Košiciach

4. 9. 2016 o 10.30 hod.
Kostol sv. Košickýh mučeníkov

Sídlisko III.



 už tento pondelok 29. augusta 2016 na náš farský dvor. 

Program: 
15.00 sv. omša

16.00 futbalový zápas otcovia verzus synovia
Od 16.00 hod. hry a kofola pre detí, guláš pre dospelých a od 16.30 hod. živá hud-
ba – Jeňovci. Poďte s nami poďakovať za prázdninový a dovolenkový čas a stmeliť 

našu farnosť spoločným časom na našom farskom dvore. PS: pozývame zvlášť 
otcov na futbalový zápas roka.

Milí duchovní otcovia, milí veriaci farnosti sv. košických mučeníkov v Humennom

Dňa 11.0 júna ma pápež František menoval za pomocného biskupa košickej arcidi-
ecézy a titulárneho biskupa Seleuciany. Vo Vašej farnosti som v rokoch 2001 – 2002 
pôsobil ako kaplán. Sme spojení nielen peknými spomienkami, ale aj mnohými pria-
teľstvami a som vďačný Pánu Bohu za požehnaný čas prežitý s Vami.

O to srdečnejšie Vás chcem pozvať na slávnosť mojej biskupskej vysviacky, ktorá sa 
uskutoční dňa 1. septembra 2016 o 10.00 hod. v katedrále sv. Alžbety v Košiciach, kde 
budeme môcť vytvoriť spoločenstvo jednoty a spolupatričnosti. Aj naďalej Vás porosím 
o modlitby a ostávam zjednotený s Vami. S prianím pokoja a požehnania od nášho 
Pána.

Mons. Marek Forgáč 

Spovedanie chorých – pán kaplán pôjde spovedať chorých v piatok 2. septembra 
2016 od 9.00 - do 12.00 hod.

Farská kancelária bude v prvopiatkovom týždni zatvorená.

VYSLUHOVANIE

SVIATOSTI 

ZMIERENIA

od 29. 8. - 2. 9. 2016od 29. 8. - 2. 9. 2016od

Srdečne Vás pozývame na „Bodku za prázdninami“



OZNAMY

V utorok 30. augusta 2016 o 17.30 hod. pozývame členov OZ Podaj ruku a dospelých ani-
mátorov posledného nášho  tábora v Juskovej vôli na pracovné stretnutie- témy: vyhodno-
tenie tábora, určenie programu OZ Podaj ruku vo farnosti na nový školský rok 2016/2017.

V stredu 31. augusta 2016 pozývame o 18.45 hod. animátorov prvoprijímajúcich detí 
a birmovancov, a aj tých, ktorí nám chcú pomôcť s týmito skupinami,  na pracovné 

stretnutie do nášho FaPC. Témy: vyhodnotenie posledného ročníka prípravy a určenie 
priorít aktivít pre jednotlivé skupiny pre školský rok 2016/2017.

V piatok 2. septembra 2016 o 19.00 hod pozývame kantorov a žalmistov našej farnosti 
na krátke pracovné stretnutie do nášho FaPC: téma stretnutia- určenie rozpisu sv. omší, 

sobášov a slávnosti pre školský rok 2016/2017. OZNAMYsobášov a slávnosti pre školský rok 2016/2017. OZNAMYAdorácia v kostole: pozývame vás k celodennej adorácii v našom farskom kostole v piatok  OZNAMYAdorácia v kostole: pozývame vás k celodennej adorácii v našom farskom kostole v piatok  OZNAMY
2. septembra od rannej sv. omši až do večernej sv. omši a v Lackovciach od 15.00 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.

Začíname prihlasovanie na birmovku a na 1. sv. prijímanie. 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, Eucharistiu, či sv. birmovania nech sa prihlásia u pána 
farára. Stretnutie birmovancov a ich rodičov bude na prvej sv. omši pre mládež  v stredu 

7. septembra 2016 a stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude v piatok 
9. septembra o 18.00 na prvej detskej sv. omši

40-DŇOVÁ REŤAZ PÔSTU A MODLITIEB ZA KŇAZOV
15. SEPTEMBRA AŽ 24. OKTÓBRA 2016

PRIDAJ SA K NÁM!
Aj v tomto roku pozývame k pôstu a modlitbám za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu a modli-

tieb bude trvať od sviatku Sedembolestnej Panny Márie, teda od 15.9. do 24.10.2016. 
Ak sa zapojíš, môžeš si vybrať ľubovoľný deň (prípadne aj viac) v tomto období a obetovať 

ho za našich duchovných otcov.

ZA ČO SA POSTIŤ A MODLIŤ?
Pôstne úmysly môžu byť rôzne. Naše obety a modlitby potrebujú aj kňazi starí a chorí. 
Kňazi so zraneným srdcom, spútaní rôznymi závislosťami, alebo takí, ktorí sa cítia vyhorení. 

Pôst môžeš obetovať za pastiera vo svojej farnosti, za kňaza, ktorý ťa krstil, či vyslúžil a aj 
dnes vysluhuje sviatosti. Ale aj za tých kňazov, ktorí ti najviac pomohli na ceste k Bohu. 

Môžeš ho tiež obetovať za nové povolania do kňazstva, či za odvahu pre chlapcov urobiť 
konkrétne rozhodnutie ako reakciu na Božie povolanie.

AKO SA POSTIŤ?
Odporúčame pôst, ako ho v Katolíckej cirkvi prežívame na Popolcovú stredu a Veľký piatok. 
To znamená, že iba raz za deň sa dosýta najesť a zdržať sa mäsitého jedla. Ak máš zdravotné 

obmedzenia a nemôžeš sa týmto spôsobom postiť, môžeš si vybrať inú, tebe primeranú, 
formu pôstu..

POŽEHNANIE
Svoje požehnanie a podporu akcii vyslovili obaja metropoliti Rímskokatolíckej cirkvi na 
Slovensku – o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, o. arcibiskup Mons. Bernard Bober 

a tiež aj hlava Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, metropolita o. arcibiskup Ján Babjak..

Viac na : www.postaputzaknazov.sk
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29. 8. 2016 - 11. 9. 2016


