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                                        kaplán Braňo



Milá mládež, chlapci a dievčatá,
milí birmovanci, milí mladí priatelia!

„Nebojte sa! 
Otvorte, otvorte 

  dokorán dvere Kristovi!“

Týmito slovami svätého pápeža 
Jána Pavla II.

vás všetkých srdečne pozývame 
na vzájomné a spoločné stretnutia 

mladých,

Týmito slovami svätého pápeža 

aby Kristus mohol osobne vstúpiť aj do 
Tvojho života.

Pozývame vás, aby sme spoločne 
intenzívne prežili Svätý rok milosrdenstvaintenzívne prežili Svätý rok milosrdenstva

vyhlásený pápežom Františkom 
a duchovne sa pripravili 

na Svetové dni mládeže v Krakove na Svetové dni mládeže v Krakove 
v roku 2016.

Prijmi teda pozvanie na podujatia, 
ktoré Ti ponúkame v našej farnosti:
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Oznamy

v v v

Kancelária Farského úradu bude v týždni od 26.- 30.10.2015 z dôvodu vysluhovania sv. 
zmierenia zatvorená.

Stretnutie rodičov: V pondelok 26. októbra po večernej sv. omši cca.: 18.30 bude v kostole 
stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

Biblické stretnutie v pondelok 26. októbra nebude kvôli spovedaniu a o týždeň neskôr, 
v pondelok 2. novembra, nebude kvôli Dušičkám – Pamiatke zosnulých.

V stredu 28. októbra o 17.30 sa budú ruženec pred mládežníckou svätou omšou modliť 
birmovanci obidvoch skupín so svojimi animátormi.

Pozývame birmovancov i ostatných mladých, ktorí majú hudobný alebo spevácky talent, 
stať sa novými členmi mládežníckeho zboru. Bližšie informácie vám podá vedúci Lukáš 

Jeňo v stredu po mládežníckej sv. omši

V piatok 30. októbra po večernej svätej omši srdečne pozývame na faru mládež, miništ-
rantov a birmovancov na formačné stretko - Katechézu Milosrdného roka.

Vo štvrtok 5. novembra po večernej svätej omši vás všetkých srdečne pozývame na pre-
miérovú moderovanú mládežnícku adoráciu so spoločnými spevmi a modlitbami. Môže-
te sa do nej zapojiť tým, že od nedele 1. novembra napíšete na lístok svoj vlastný úmysel, 
osobnú prosbu alebo sformulujte vlastnú modlitbu a lístok vhodíte do košíka v kostole. 

Pri štvrtkovej adorácii sa budeme spoločne modliť aj na váš úmysel.

Sobášna náuka: 7.novembra 2015 ponúkame všetkým snúbencom, ktorí zamýšľajú prijať 
sv. manželstva v roku 2016 celodennú sobášnu náuku. Začíname o 9.00 hod- koniec cca. 

17.30 hod. prihlásiť sa môžete na fara.humenne3@gmail.com

Poďakovanie – chceme poďakovať všetkým deťom a ich rodičom, ktorí sa zúčastnili 
aktivity 18.10.2015 – Milión detí sa modlí ruženec. Ďakujeme za spoločnú modlitbu aj 

Poďakovanie – chceme poďakovať všetkým deťom a ich rodičom, ktorí sa zúčastnili 
aktivity 18.10.2015 – Milión detí sa modlí ruženec. Ďakujeme za spoločnú modlitbu aj 

Poďakovanie – chceme poďakovať všetkým deťom a ich rodičom, ktorí sa zúčastnili 

raňajky na našej fare- fotografie z akcie nájdete na www.humenne3.rimkat.sk

Prosíme vás, aby ste v tomto dušičkovom čase nezabudli v modlitbe pamätať aj na 
zosnulých kňazov. 

Odpustky: 1. Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi 
kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery ( verím v Boha), 

môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci.

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď, 
sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca. A ďalej treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť 

k hriechu aj k všednému.

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže 
získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne 

od 1.-8. Novembra Treba splniť aj ďalšie podmienky.

v v v

v v v

v v v

v v v

v v v

v v v

v v v

v v v

v v v

v v v

v v v



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
26.10 . 2015 - 8.11. 2015


