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VIANOČNÝ VINŠ
Na Štedrý ver zíde sa pri prtrom stole

a pod stromček položíte s láskou svoje dary.
Na polnočnej omši všci strneme sa v kostole,

Narodenie Krista Pána slávime pri oltári.

Boží Syn sa z Panny zrodil v mte Bleheme,
srdcia ľudí dobrej vôle lajú od radosti.

Boží Syn sa z Panny zrodil v mte Bleheme,
srdcia ľudí dobrej vôle lajú od radosti.

Boží Syn sa z Panny zrodil v mte Bleheme,

Malý Ježiš na slame si potichučky drieme,
anjelský chór z neba spieva: „Sláva Bohu na výsosti!“

Mysli budeme na Vás v tejto tichej svätej noci,
v modlitbe Vám vyprosovať na vianočné sviatky,

nh Vás stále sprevádza a nh Vám je na pomoci
požehnanie Kristovo a ochrana jeho Matky!

Farár Jozef a kaplán Branislav



Ak Boh dá, už po štvrtýkrát do 

našej farnosti prídu pracov-

níci TV Lux aby v priamom 

prenose priniesli divákom na-

šej katolíckej televízie priamy 

prenos z Vianočného koncer-

tu. V tomto roku sme pozvali 

umelecký súbor PUĽS, ktorý 

pred pár dňami si pripome-

nul 60 rokov svojej existencie. 

Prosíme Vás, zaujmite miesta 

v kostole minimálne 15 min. 

pred začiatkom koncertu. 

Oznamy

v v v

Betlehemské svetlo Vám aj tento rok prinesú skauti a skautky Slovenského skautingu.
Betlehemské svetlo si môžete odpáliť 24. decembra od 9.00 – 14.00 hod. pred naším 

farským kostolom košických mučeníkov v Humennom. 
Po 10.00 hod. bude prevezené aj do filiálneho kostola v Lackovciach.

Fara na ľade- v spolupráci s O.Z Podaj ruku sme pre naše deti a mládež pripravili 
silvestrovské korčuľovanie. – 31.decembra od 10.30-12.00 miesto:  

Zimný štadión Humenné.

Ponúkame vám možnosť prežiť silvestrovskú adoráciu v našom farskom kostole. 
Eucharistia bude vyložená  31. decembra 2015 od 23.30 hod. – požehnanie pre 

farnosť a všetkých nášmu srdcu drahých udelí pán farár krátko po polnoci. 
Pozývame vás prežiť tieto chvíle spolu s nami, buď osobne alebo aspoň 

v duchovnom spojení. 

Požehnanie domov a bytov: tí, ktorí by ste si chceli dať požehnať svoje byty a domy
 prosíme vás, aby ste sa nahlásili v sakristii. 

Oznam pre lektorov: prosíme lektorov, aby sa zapísali na čítanie do nového zoznamu.

Pripravujeme: farskú púť do Ríma. 
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V nedeľu 20. decembra bola  v kostole Všetkých svätých v Humennom otvorená Svätá brána milosrdenstva. Postupne aj my 
v našej farnosti chceme prehĺbiť si svoj vzťah nielen k Bohu- ako Otcovi milosrdenstva, ale aj osobne a konkrétne by sme sa 
chceli zapojiť do výzvy byť milosrdný ako Otec. Aj preto na úvod vám ponúkame modlitbu, duchovnú obnovu ako aj informá-
ciu o možnosti stiahnutia si mobilnej aplikácie Misericors, ktorá pomôže v praktizovaní milosrdenstva.

Modlitba na mimoriadny Svätý rok milosrdenstva
Pane Ježišu Kriste,

ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec,
a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho.

ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec,
a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho.

ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec,

Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení.
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a zaistil raj kajúcemu lotrovi.
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Daj nám tak počúvať slová, ktoré si povedal Samaritánke,
a zaistil raj kajúcemu lotrovi.
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Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca,
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Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou,
a mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle:
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daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil očakávaný,
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Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním,
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Na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, prosíme o to teba,
ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov.
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Amen.
Duchovná obnova - V rámci Svätého roku milosrdenstva cítime, že sa potrebujeme viac zamýšľať nad Božím milosrdenstvom. 
I svätý Otec František prizvukuje vo svojom vyhlásení milostivého roku, aby sa z úst kňazov i laikov viac rozprávalo, ale ešte 
väčšmi životom šírilo povedomie Božieho milosrdenstva. Termín: 6. máj – 8. máj 2016 Téma: Milosrdenstvo kapacita: 40 ľudí 
cena: 44€/osoba V cene je zahrnutá strava a ubytovanie v jedno a dvojlôžkových izbách. Prihlásiť sa je možné v sakristii kostola 
do 15.januára 2016. 

Mobilná aplikácia Misericors aktívne pomôže v praktizovaní milosrdenstva 

TK KBS: Pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva a štvrtkových narodenín pápeža Františka spustila poľská 
cirkev mobilnú aplikáciu Misericors. Interaktívna aplikácia obsahuje návrhy na každodenné skutky milosrdenstva, citáty z 
Denníčka sv. Faustíny a dostupná je okrem poľštiny aj v ďalších ôsmich jazykoch. „Je to naša odpoveď na to, čo by som mal 
robiť ako obyčajný človek, čo môžem robiť pre iných ľudí... Môžem napísať, čo budem robiť tento týždeň, ako môžem byť 
,misericors‘: ako môžem byť dobrý voči ostatným,“ hovorí poľský kňaz Józef Kloch pre Vatikánsky rozhlas. Predseda Pápežskej 
rady pre laikov poľský kardinál Stanislaw Ryłko ocenil, že aplikácia bude veľmi dobrým nástrojom pri príprave na tohtoročné 
Svetové dni mládeže v Krakove.
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