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Mesiac sviatostí
 Vedeli ste, že v priebehu celého kalendárneho roka si postupne pripo-
míname Medzinárodný deň detí, mládeže, žien, matiek, otcov, študentov, 
učiteľov, ľavákov, hasičov, pôrodných asistentiek, darcov krvi, starých ro-
dičov, utečencov, migrantov, zaľúbených, Rómov, rádioamatérov, vegeta-
riánov, nepočujúcich, chorých, invalidov...?
 Podobne aj jednotlivé mesiace sú venované rôznym témam: január je 
mesiac kreativity, marec mesiac knihy, apríl mesiac lesov, máj mesiac lás-
ky, jún mesiac poľovníctva a ochrany prírody, september mesiac biopotra-
vín, október bol mesiacom československo-sovietskeho priateľstva a teraz 
je mesiacom úcty k starším a november je mesiacom boja proti drogám.
 O pár dní zakývame na rozlúčku aprílu - mesiacu bláznov a privítame 
máj – mesiac lásky, ale aj mesiac mariánskej úcty, keď sa modlievame má-
jovú pobožnosť loretánskych litánií. V našej farnosti pre naše deti a mlá-
dež bude piaty mesiac kalendárneho roka mesiacom prijímania sviatostí. 
Deti tretieho ročníka ZŠ už intenzívne finišujú s farskou katechézou na 
prvú svätú spoveď a na prvé sväté prijímanie, keď prijmú Telo Pána Ježiša, 
a mladí stredoškoláci takisto onedlho so svojimi animátormi zavŕšia svo-
ju duchovnú prípravu na prijatie sviatosti birmovania, keď prijmú sedem 
darov Ducha Svätého.
 Aj my všetci ostatní, celá farská rodina, máme spoločnú účasť na ra-
dosti prvoprijímajúcich detí a mladých birmovancov, pre ktorých to budú 
slávnostné, výnimočné a pamätné dni preto, že rukami kňaza a otca arci-
biskupa sa im sprostredkuje sviatostná milosť ako posila pre život. Spre-
vádzajme ich svojimi modlitbami! Nech je nasledujúci mesiac aj pre nás 
všetkých časom hlbšieho uvedomenia si toho, že sviatosti sú viditeľnými 
znakmi neviditeľnej Božej milosti a prítomnosti. Pravidelné pristupovanie 
k sviatosti zmierenia a časté prijímanie Sviatosti Oltárnej nech je pre nás 
skutočným stretnutím sa s Božím milosrdenstvom a jeho láskou.

kaplán Braňo



Kresťanský pohreb a pomazanie nemocných 
Žijeme pre nový zajtrajšok, zvlášť ten, ktorý sa nachádza za horizontom priestoru a času. Ži-
jeme s nádejou ale konfrontovaní neúprosnou istotou smrti. Skusujeme ju ešte pred našim 
osobným veľkým dňom a to v bolestnej strate najmilovanejších, najbližších, priateľov a zná-
mych. Tí, čo zostávajú nažive, cítia nutnosť byť spolu, aby sa podelili s príbehom milovanej 
osoby a boli posilnení živým Bohom. Toto umožňuje pohrebný obrad, ktorý je prejavom 
kresťanskej viery a nádeje večného života. Zároveň je spôsobom ako sa dôstojne rozlúčiť 
so zosnulým a zveriť ho milosrdnému Pánu Bohu. Je to čas vďaky, sĺz lásky ale aj modlitby: 
kresťanskej viery a nádeje večného života. Zároveň je spôsobom ako sa dôstojne rozlúčiť 
so zosnulým a zveriť ho milosrdnému Pánu Bohu. Je to čas vďaky, sĺz lásky ale aj modlitby: 
kresťanskej viery a nádeje večného života. Zároveň je spôsobom ako sa dôstojne rozlúčiť 

Svätí Boží príďte na pomoc, anjeli Pánovi ponáhľajte sa v ústrety, vezmite túto dušu a zaveďte 
ju pred tvár Najvyššieho.
Príprava obradu
Na cintoríne s pohrebnou službou dohodnete deň a čas pohrebu. Niekto z príbuzných ná-
sledne osobne kontaktuje farskú kanceláriu, kde donesie kópiu listu o prehliadke mŕtveho 
už s pečiatkou danej matriky, dohodnú sa podrobnosti pohrebu, zaznačia sa údaje o zosnu-
lom pre farskú matriku. Kontaktovať kňaza môžete v ktorýkoľvek čas- aj mimo stránkových 
hodín. Telefónne čísla sú uvedené na dverách fary. Zároveň vám ponúkame možnosť ozná-
miť smrť svojho blízkeho prostredníctvom parte zaveseného aj na našej nástenke. 
Pohrebná sv. omša
Tú si môžete dohodnúť s kňazom už v okamihu nahlásenia pohrebu. No pamätajme aj my, 
celé farské spoločenstvo na modlitby za zosnulých, nielen zo svojich rodín, ale aj z nášho 
farského spoločenstva. 
Pamätajme však aj na dobrú prípravu na smrť, ale aj na silu pre chorého, vo sviatosti po-
mazania chorých. Vhodný čas na prijatie sviatosti pomazania je vtedy, keď sa objaví vážna 
choroba, pred operáciou alebo v pokročilom veku. Spoločne sa sviatosť pomazania udeľuje 
v Deň Lurdskej Panny Márie – 11.02. V priebehu roka, keď o to v sakristii požiadate. Svia-
tosti chorých sa nemá odkladať na posledné okamihy života.
Sviatosť pomazania chorých poskytuje
– Božiu milosť potrebnú k spáse
– odvahu na premáhanie ťažkostí v stave choroby
– posilnenie dôvery v Boha a zvýšenie obrany proti pokušeniam zlého ducha
– uzdravenie, ak je to Božia vôľa
– odpustenie všedných hriechov (Jak 5, 15).

(inšpirované : farnosť Terasa, Košice)
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deme mať v objekte školy v prírode :Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka, Juskova 
Voľa. Viac na: www.gmcbarka.sk. Cena 45 €. V cene je doprava z Humenného do tábora 
a späť, 5 x denne strava. Ubytovanie: v hlavnej budove. Každá izba má vlastné WC a spr-
chu. Odchod v pondelok dopoludnia, príchod v piatok okolo obeda. Prihlášky na tábor si 
môžete vyzdvihnúť po sv. omši vždy v piatok a v nedeľu u animátorov – miništranta Janka 
Kovalčina ( Kovo) a Patrícii Kralovičovej. 

Zbor v kostole - S potešením prijímame dobrú odozvu na náš spevácky zbor, ktorý skrášľu-
je spevy v našom kostole zvlášť v stredy  a niektoré nedele a sviatky. Vedúci zboru, pán 
Lukáš Jeňo, touto cestou pozýva tých, ktorí by sa chceli zapojiť do spevov a hudby v našom 
zbore na spoločnú skúšku  v stredu 4.5.2016 o 16.45 hod. na našu faru. Prosíme vás, nebojte 
sa a poďte posilniť ich aktivitu. Potešíme sa všetkým vekovým kategóriám. Všetkým. ktorí 
sú ochotní zapojiť sa do spevov a hudby. 

Kto je kto v našej farnosti? Predstavujeme kantorov a spevákov: V našom kostole hrajú 
títo kantori: Eva Urbanová,  Viktória Hanzelová, Jozef Jeňo, Mária Kormucíková, Andea 
Romanová. Spev a rozpis kantorov na sobáše má na starosti Katka Liptovská. Zbor Lukáš 
Jeňo. Žalmy v našich kostoloch pravidelne spievajú-  okrem už spomenutých: Veronika 
Romanová. Spev a rozpis kantorov na sobáše má na starosti Katka Liptovská. Zbor Lukáš 
Jeňo. Žalmy v našich kostoloch pravidelne spievajú-  okrem už spomenutých: Veronika 
Romanová. Spev a rozpis kantorov na sobáše má na starosti Katka Liptovská. Zbor Lukáš 

Andiľová, Lenka Olachová, Alžbetka Susová. 

Adorácia v kostole: pozývame vás k celodennej adorácii v našom farskom kostole 
v piatok 6. mája 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 .
Ekonomické okienko: Zbierka Dobrý pastier: HE 270,20 €, kaplnka 20 €, Lackovce 95 €
Zbierka na FaPC v mesiaci apríl:  1.300 € Stav úveru k 20.3.2016: 41 857,31 €Zbierky 
v mesiaci máj: 8.5.2016 – Zbierka na kresťanské masmédia, 15.5.2016 – zbierka na FaPC ,
Lackovce: zbierka na kostol: 1.5.016

Informácie pre rodičov prvoprijímajúcich detí- skúšanie rúcha na sv. omšu v FaPC:
02. 05. 2016 od 15.30 – od 16.30  /pondelok/  ZŠ Laborecká, ZŠ Hrnčiarská ZŠ Kudlov-
ská, ZŠ Pugačevova,  ZŠ Cirkevná, ZŠ Švermova
02. 05. 2016 od 15.30 – od 16.30  /pondelok/  ZŠ Laborecká, ZŠ Hrnčiarská ZŠ Kudlov-
ská, ZŠ Pugačevova,  ZŠ Cirkevná, ZŠ Švermova
02. 05. 2016 od 15.30 – od 16.30  /pondelok/  ZŠ Laborecká, ZŠ Hrnčiarská ZŠ Kudlov-

03. 05. 2016 od 15.30 – od 16.30 /utorok/   ZŠ Darg. hrdinov
V nedeľu 1.5.2016 o 15.30 v Kostole Všetkých svätých v Humennom predstavia hnutie 
Modlitby matiek jeho diecézne koordinátorky. Pozvané sú všetky ženy so srdcom mamy, 
nielen fyzické mamy.
Organizačné pokyny pre pútnikov: Diecézna púť milosrdenstva 29.4 – 1.5.2016
Odchod autobusu je v piatok 29. apríla 2016 o 6.00 zo zastávky autobusu pri Bille. Prosí-
me účastníkov, aby sme sa stretli na zastávke pätnásť minút pred tým; žiadame o presnosť 
a dochvíľnosť .So sebou si treba zobrať: platný občiansky preukaz alebo pas, trvanlivé 
potraviny, lieky (predpísané lekárom, proti bolesti, teplote, nevoľnosti, žalúdočným pro-
blémom), teplé oblečenie, dáždnik. Eurá za poľský zlotý si treba vymeniť už tu doma, ale 
bude to možné aj v Poľsku. Prosím všetkých pútnikov o účasť na organizačnom stretnutí, 
ktoré bude v pondelok 25. apríla po večernej svätej omši v kostole, kde dostanete ďalšie 
potrebné, užitočné a podrobné informácie.

OZNAMY
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