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Farnosť svätých Košických mučeníkov
                vás pozýva sláviť



Príprava na Ľudové misie
Milí veriaci, čas misií sa blíži, chcem vás preto poprosiť o zintenzívnenie modlitby, ako aj pripo-
jeniu sa k propagácii tejto veľkej duchovnej udalosti v našom meste. Uvedomujem si, že tento 
čas, je Božím časom. Je to okamih, kedy sa Boh chce zvlášť prihovoriť ku každému jednotlivo. Aj 
preto sme sa na poslednom stretnutí  kňazov humenských farností rozhodli pozvať vás všetkých 
k celonočnej adorácii z 18. na 19. septembra. Pred Eucharistiou, v tichu, chceme spolu s vami 
prosiť Boha o dary Ducha Svätého pre našich misionárov a o otvorené srdcia pre všetkých, ktorí 
prídu a nechajú na seba pôsobiť milosť Boha. Povzbudzujem vás, pripojte sa k modlitbe. Pro-
sím vás, hovorte o misiách iným. Aj tým, ktorí nejavia známky záujmu. Aj tým, ktorí z rôznych 
dôvodov zanechali sviatostný život, či Boha samého. Nenechávajme si to pre seba. Naša túžba 
po radosti z obrátenia, či aspoň jednej novej dobrej spovede nech nás pobáda stať sa mostom 
pre iných. Nie sme tu nato, aby sme lámali nad niekým palicou, či posudzovali, kto si to, či ono 
zaslúži. Sme tu a  teraz práve preto, aby sme sa osobne, no i s ďalšími nechali objať Božím milo-
srdenstvom a láskou. 
V rámci misií nás okrem iného čaká: kázeň pre mužov i ženy, stretnutie s deťmi aj mládežou, 
koncert, obnova manželských sľubov, sviatosť zmierenia, pomazanie chorých- dokonca aj ná-
všteva ťažko chorých v ich domácnostiach...

V nedeľu 20. septembra 2015 o14:30 bude v Bratislave Národný pochod za život. Košická arci-
diecéza bude mať spoločnú sv. omšu s o. arcibiskupom Bernardom Boberom o10:30 v kostole 
Nanebovzatia Panny Márie (Blumentál), na Floriánskom námestí. Bližie informácie, ako aj o 
vlakovom spojení na Národný pochod za život 2015 nájdete na www.pochodzazivot.skwww.pochodzazivot.sk

Info: Vlak na pochod za život

Miesta nástupu/výstupu: Humenné-Strážske-Michalovce-Bánovce n.O.-Trebišov-Košice-Ky-
sak-Margecany-Spišská Nová Ves-Poprad-Liptovský Mikuláš-Ružomberok-Bratislava hl.stani-
ca •  Predaj cestovných lístkov: od 1. septembra 2015 v pokladniciach Železničnej spoločnosti 
Slovensko, a.s. (ZSSK), ktoré sú vybavené systémom iKVC •  Typ cestovného lístka: na cestu 
tam a späť; neplatí pre iné vlaky ZSSK. •  Cena cestovného lístka: od 36 do 25€, v závislosti od 
miesta nástupu.



V pondelok pri večernej sv. omši bude Veni Sancte na začiatok šk. roka. 
Pozývame všetkých žiakov a pedagogických i nepedagogických zamestnancov v školstve.

Stretnutie s animátormi  birmovancov i tých, ktorí by chceli pomáhať pri príprave 
na birmovku a mládežníckych sv. omšiach bude vo štvrtok  3.9. po sv. omši. 

Stretnutie s miništrantmi a aj s tými, ktorí by chceli miništrovať bude v piatok 
5. 9. 2015 po sv. omši 

Dospelí, ktorí by chceli prijať sv. birmovania, krstu, alebo Eucharistie, nech sa prihlásia 
do konca septembra u p. farára. 

Prihlášky na 1. sv. prijímanie a birmovku sú pri východe z kostola a na našom farskom webe. 

Misie: Ťažko chorých, ktorí nemôžu prísť do kostola a ktorí by mali záujem o spoveď 
a pomazanie misionármi, nahláste v sakristii kostola do 20. septembra.

V sobotu 5. septembra2015 budú v katedrále sv. Alžbety v Košiciach celodiecézne 
rekolekcie, ktorými si spomenieme na sv. Košických mučeníkov sv. Marka, Melichara 

a Štefana. Začneme spoločne o 9:30pobožnosťou Fatimskej soboty 
rekolekcie, ktorými si spomenieme na sv. Košických mučeníkov sv. Marka, Melichara 

a Štefana. Začneme spoločne o 9:30pobožnosťou Fatimskej soboty 
rekolekcie, ktorými si spomenieme na sv. Košických mučeníkov sv. Marka, Melichara 

(pripraví dekanát Košice –Juh). 

Putujúcu sochu Panny Márie Fatimskej privítame v našom farskom kostole 5.-6. Septembra

Od 10. septembra sa pred sv. omšou budeme v rámci bezprostrednej prípravy na Humenské
misie modliť Novénu k Duchu Svätému.

Ak plánujete sobáš v roku 2016 nahláste sa na predmanželskú prípravu čím skôr osobne 
v kancelárii (alebo po sv. omši) alebo emailom na: fara.humenne3@gmail.comfara.humenne3@gmail.com Uveďte 
mená a priezviská a kontakt na Vás. Pred začiatkom prípravy Vás budeme kontaktovať 
a oznámime Vám presný termín. Pretože nám vzrastá počet sobášov s cudzincami, ako 
aj sobášov našich veriacich, žijúcich v zahraničí pripomíname vám pokyny k príprave 

sobášnej zápisnice podľa nariadenia ABÚ v Košiciach.
aj sobášov našich veriacich, žijúcich v zahraničí pripomíname vám pokyny k príprave 

sobášnej zápisnice podľa nariadenia ABÚ v Košiciach.
aj sobášov našich veriacich, žijúcich v zahraničí pripomíname vám pokyny k príprave 

PRÍPRAVA SOBÁŠNEJ DOKUMENTÁCIE

I. Obaja snúbenci žijú v zahraničí, sobáš bude na území našej arcidiecézy

V prípade, že jeden zo snúbencov pochádza z inej krajiny, v ktorej sa aktuálne zdržiava aj 
slovenská stránka, všetku sobášnu dokumentáciu pripravia vo farnosti svojho aktuálneho 
pobytu acez príslušný biskupský úrad v zahraničí ju zašlú na arcibiskupský úrad do Košíc, 
ktorý ju odošle do farnosti, kde sa má uskutočniť sobášny obrad(Synodálny dekrét o pas-

torácii rodín, bod 23). Doklady, ktoré majú byť zaslané na ABÚ z biskupského úradu 
ktorý ju odošle do farnosti, kde sa má uskutočniť sobášny obrad(Synodálny dekrét o pas-

torácii rodín, bod 23). Doklady, ktoré majú byť zaslané na ABÚ z biskupského úradu 
ktorý ju odošle do farnosti, kde sa má uskutočniť sobášny obrad(Synodálny dekrét o pas-

v zahraničí sú tieto: krstné listy potvrdenie o predmanželskej príprave licencia 
(kán. 1115)dišpenz/povolenie k sobášu–ak je potrebný, udelí tamojší ordinár potvrdenie 

o civilnom sobáši, ak už bol písomné osvedčenie, že diecéza aktuálneho bydliska 
nevidí žiadne prekážky pre sobáš (Testimonial Letters / Nulla Osta della curia vescovile 

di proveniuenza) Snúbencov je potrebné informovať o tejto požiadavke, uviesť im presnú 
adresu farnosti, kde má byť sobáš, a arcibiskupského úradu v Košiciach. 

Oznamy
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