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                                          premeň naše vnútorné napätie 
                                                                  na svätú slobodu,
                                            premeň náš nepokoj 
                                                            na upokojujúce ticho,

Príď, Duchu Svätý,

premeň našu ustarostenosť na pokojnú dôveru,
premeň nás strach na neochvejnú vieru v teba,
premeň našu horkosť na sladkosť tvojej milosti,

premeň temnotu našich sŕdc na jemné svetlo,
premeň našu ľahostajnosť na srdečnú žičlivosť,

premeň našu noc na tvoje svetlo,
premeň zimu našich duší na tvoju jar.

Vyrovnaj naše krivé cesty. Vyplň našu prázdnotu.

Očisť nás od pýchy. Prehĺb našu pokoru.
Rozpáľ v nás lásku. Uhas v nás zmyselnosť.
Daj, aby sme videli seba, ako nás ty vidíš,

aby sme mohli poznať teba, ako si to prisľúbil
a boli šťastní pri tvojom slove:

Blahoslavení čisto milujúceho srdca,
lebo oni uvidia Boha. 

Amen.



Arcidiecézna charita Košice oznamuje možnosť prihlásiť sa so záujmom o pracovné miesto Šo-
fér, s miestom práce V Humennom. Hľadáme záujemcu o prácu na dohodu, práca vhodná pre 
dôchodcu, alebo na  čiastočný pracovný úväzok. Predpoklady pre výkon práce: vodičský preu-
kaz skupiny B, komunikatívnosť, ochota spolupracovať. Záujemcovia o pracovné miesto môžu 
zasielať žiadosť o prácu a profesijný životopis na poštovú adresu: Mgr. Adriana Charitunová, 
Charitatívno – sociálne centrum Humenné, Kukorelliho 1498/10, 066 01 Humenné. Termín 
zasielania žiadosti je do 1.6.2015

Pozvanie ku T3M 2015

V týždni od 23. do 31. mája 2015 bude prebiehať celoslovenské podujatie:
“Týždeň modlitieb mladých za mladých” pripravované Radou pre mládež a univerzity pri KBS.
Hlavným motívom týchto dní stíšenia a oslavy Boha bude čisté srdce. Výzvou pre nás v pre-
biehajúcom čistom roku prípravy na celoslovenské stretnutie mladých P15 je byť “blahoslavení 
čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.” Cieľom kampane je vytvoriť duchovnú atmosféru, v ktorej 
mladí na Slovensku zmenia svoje zmýšľanie – otvoria svoje srdcia Božím túžbam.

Do kampane sa dá zapojiť viacerými spôsobmi:
1. Osobnou modlitbou
2.  Spoločnou modlitbou v našich spoločenstvách, farnostiach, či rodinách
3. Propagáciou cez FACEBOOK, prostredníctvom PLAGÁTOV 
 (budú zaslané začiatkom budúceho týždňa), OZNAMOM* všade tam, kde to bude možné
4.      Odslúžením sv. omše na tento úmysel.
5.      Vlastnými nápadmi… .

 Texty adorácie, ruženca a osobnej modlitby ako aj ďalšie informácie sú uvedené na stránke  
www.t3m.sk.

Poďakovať za krásnu slávnosť, 
ale najmä za dar prvého sv. 
prijímania boli naše prvoprijí-
majúce deti v utorok 19.5.2015 
na Mariánskej hore v Levoči. 
Touto cestou sa chceme poďa-
kovať animátorom, ktorí sa 
našim deťom  venovali počas 
celého roka: Gabike, Janke
a Evke, mladým animátorom 
Patrícii, Matúšovi a Tonke ako 
aj tým, ktorí  ich viedli v školskej
katechéze kaplánovi Daliborovi
a sestre Salezii. 



Informácie pre birmovancov a ich rodičov

V stredu 27.5.2015 o 18.00 sv. omša pre mládež, po jej skončení nácvik slávnosti sv. birmovania. 
Účasť pre birmovancov povinná.
V stredu 27.5.2015 o 18.00 sv. omša pre mládež, po jej skončení nácvik slávnosti sv. birmovania. 
Účasť pre birmovancov povinná.
V stredu 27.5.2015 o 18.00 sv. omša pre mládež, po jej skončení nácvik slávnosti sv. birmovania. 

V piatok 28.5.2015 od 17.15 hod. možnosť sv. spovede pre rodičov a príbuzných birmovancov.
V sobotu 30.5.2015 o 8.30 hod. svätá spoveď pre birmovancov, po jej skončení generálka na 
slávnosť sv. birmovania. Od 11.00 hod. upratovanie a zdobenie kostola. Účasť pre birmovancov 
V sobotu 30.5.2015 o 8.30 hod. svätá spoveď pre birmovancov, po jej skončení generálka na 
slávnosť sv. birmovania. Od 11.00 hod. upratovanie a zdobenie kostola. Účasť pre birmovancov 
V sobotu 30.5.2015 o 8.30 hod. svätá spoveď pre birmovancov, po jej skončení generálka na 

povinná.
V nedeľu 31.5.2015 o 8.40 hod. zaujatie miesta v kostole – vyhradené miesto na sedenie budú 
mať v kostole iba birmovanci a ich birmovní rodičia. 

Eucharistická procesia na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – ak Boh dá primera-Eucharistická procesia na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – ak Boh dá primera-
né počasie bude v Humennom po sv. omši o 16.00 hod. a aj v Lackovciach po sv. omši o 18.00 né počasie bude v Humennom po sv. omši o 16.00 hod. a aj v Lackovciach po sv. omši o 18.00 

hod. Prosíme Vás o pomoc pri príprave dôstojnej slávnosti – oltárikov. 

Pracovné stretnutie kurátorov z farského kostola v Humennom, ako aj z filiálneho kostola v 
Lackovciach s pánom farárom bude v pondelok 1.6.2015 o 19.00 hod. v FaPC. Vaše návrhy 

pripomienky ako aj  otázky týkajúce sa našej farnosti môžete predkladať buď cez našich kurá-pripomienky ako aj  otázky týkajúce sa našej farnosti môžete predkladať buď cez našich kurá-
torov alebo priamo na e.mailovej adrese: fara.humenne3@gmail.comfara.humenne3@gmail.com

V prípade, že viete a chcete nám pomôcť s prípravou plagátovej reklamy celohumenských misií 
2015,  prosíme Vás, aby ste nás kontaktovali osobne, alebo mailom na fara.humenne3@gmail.comfara.humenne3@gmail.comfara.humenne3@gmail.comfara.humenne3@gmail.comfara.humenne3@gmail.comfara.humenne3@gmail.com

Poďakovanie
O.Z. Podaj ruku chce touto cestou poďakovať všetkým, ktorí podporili ich činnosť svojimi 2 % z dane.

Veľká ďakujem tlmočíme rodičom prvoprijimajúcich detí, nielen za ich pomoc pri upratovaní Veľká ďakujem tlmočíme rodičom prvoprijimajúcich detí, nielen za ich pomoc pri upratovaní 
kostola a výzdobu, ale najmä za ich ochotu v rámci slávnosti prvého sv. prijímania odovzdať 
v obetných daroch aj dary, ktoré sme s radosťou postúpili pre detské oddelenie nemocnice v 

Humennom, ako aj pre krízové centrum v Humennom. 

Oznamy
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