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Celonočná adorácia
Z 18. – 19. septembra vás pozývame na celonočnú adoráciu do nášho kostola. Touto 
nepretržitou modlitbou chceme prosiť Boha o dary Ducha Svätého pre misionárov 

a o milosti pre Humenské misie. Prosíme vás, aby ste sa zapísali aj na pripravený hárok, 
aby sme vedeli, že vždy bude niekto  adorovať.

Pripomíname vám, že sme začali prípravu na birmovku a k 1. sv. prijímaniu. Ak ešte 
niekto nestihol sa prihlásiť- prihlášky nájde na farskom webe: www.humenne3.rimkat.sk.

Stretnutie birmovancov je v stredu – sv. omša o 18.00 hod. Stretnutie detí v piatok 
o 17.00 hod. v FaPC a o 18.00 sv. omša.

Na budúcu nedeľu 20. septembra máme pravidelnú zbierku na FaPC. Lackovce: 
na práce pred konsekráciou. 

Od 15. septembra do 24. októbra potrvá 40 -dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov 
na Slovensku s aktívnou podporou spoločenstva Modlitby za kňazov (www.mzk.sk). 

26.9.2015 bude púť za kňazov v bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Reťaz 
na Slovensku s aktívnou podporou spoločenstva Modlitby za kňazov (www.mzk.sk). 

26.9.2015 bude púť za kňazov v bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Reťaz 
na Slovensku s aktívnou podporou spoločenstva Modlitby za kňazov (www.mzk.sk). 

pôstu a modlitieb je obetovaná za kňazov na  Slovensku. Prosíme, aby sa pripojili najmä 
tým, že odslúžia sv. omše za seba a ostatných spolubratov. Veriaci sa môžu postiť v ľubo-
voľný deň. Odporúčame v daný deň zúčastniť sa na sv. omši a obetovať ju za kňazov, tiež 

modlitbu sv. ruženca, litánie, adoráciu. Okrem individuálneho zapojenia sa je vhodné 
spolu s kňazmi zorganizovať vo farnostiach rôzne spoločné modlitby alebo adorácie. 

http://www.postaputzaknazov.sk/download/post_a_put_2015_a4_web.pdf
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Bodka za prázdninami 
V utorok 1. septembra sme sa na našom farskom dvore stretli opäť, aby sme si po prázd-
ninách a dovolenkách obnovili naše farské spoločenstvo. Už od obeda naši kurátori, roz-
dávatelia a kostolníci pripravovali pokrm pre všetkých, ktorí zavítali na našu Bodku
za prázdninami. Pri haluškách, guláši, kofole a pivku sme sa navzájom zdieľali zo svojich za prázdninami. Pri haluškách, guláši, kofole a pivku sme sa navzájom zdieľali zo svojich 
prázdninových zážitkoch a oživovali naše vzťahy. Nezabudnuteľnou chvíľou bol futbalo-
vý zápas Otcovia verzus synovia, ktorý skončil najprv v riadnom hracom čase 3: 3
a aj pokutové kopy nakoniec skončili zmierlivo 7:7. Radostnú atmosféru priniesli aj súro-
denci Jeňovci ( Jeno ´s brothers) so svojim spevom a hudbou. Za zmienku stojí aj 19.00 
hodina- kedy na chvíľu dovtedy dosť hlučný dvor stíchol- a pri večernom zvonení sme 
sa spolu pomodlili modlitbu Anjel Pána. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o radostné 
hodina- kedy na chvíľu dovtedy dosť hlučný dvor stíchol- a pri večernom zvonení sme 
sa spolu pomodlili modlitbu Anjel Pána. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o radostné 
hodina- kedy na chvíľu dovtedy dosť hlučný dvor stíchol- a pri večernom zvonení sme 

chvíle na našej Bodke a už dnes sa tešíme na ďalšiu spoločnú farskú akciu.



Vydáva Rímskokatolícka Cirkev Farnosť sv. košických mučeníkov v Humennom.
Bez jazykovej a pravopisnej úpravy.

e-mail: fara.humenne3@gmail.com         www.humenne3.rimkat.sk          tel.: 057 / 77 23 701 

Poriadok bohoslužieb
14. 9. 2015 - 27. 9. 2015


