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ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
ku cti Troch Svätých mučeníkov

Farnosť sv. Košických mučeníkov
na sídlisku III. v Humennom



Pri dverách sakristie a na farskom webe si môžete prevziať prihlášky k prvému sv. prijímaniu a 
birmovke spolu so sprievodným listom. Prosíme vás, aby ste si ho pozorne prečítali 

a oboznámili sa s priebehom a podmienkami prípravy. Zároveň ponúkame možnosť 
prípravy dospelým, ktorí by chceli prijať Krst, Sv. Eucharistie, či Birmovku. Záujemcov z radu 

dospelých prosíme, aby do 9. septembra 2018 kontaktovali kňazov farnosti

V pondelok 27. septembra po večernej sv. omši cca. 18.45 hod. pozývame 
na pracovné stretnutie všetkých tých, ktorí sú nám ochotní pomôcť s organizáciou 

Bodky za prázdninami

Oznamy



Vo štvrtok 30. septembra po večernej sv. omši, cca o 18.45 hod.
pozývame na pracovné stretnutie animátorov detí a birmovancov

V pondelok 3. septembra po večernej sv. omši, cca o 18.45 hod. pozývame 
na pracovné stretnutie kantorov a spevákov v našom farnosti

Vyberať úmysly intencií na mesiace september, október a november 2018 budeme  
v pondelok 27.augusta od 16.00-17.30 hod. Maximálne môžete dať na 2 sv. omše. 

Ďakujeme za pochopenie

V utorok 28. augusta, ak Boh dá pekné počasie, pozývame veriacich nielen 
z Lackoviec, na sv. omšu o 16.00 hod. ku kaplnke Panny Márie (pri studničke). 

Možnosť pristúpiť k sv. zmierenia bude od 15.00 hod. 

Autobus na blahorečenie Anky Kolesárovej, ktoré bude 1. septembra 2018 
v Košiciach, odchádza od OC Billa o 6.00 hod. Cena za dopravu 5,- € - platí sa v autobuse.

1.septembra si pripomíname výročie biskupskej vysviacky Mons. Marka Forgáča, 
košického pomocného biskupa (2016)

 Oznamujeme Vám, že sviatosť manželstva v mesiaci september chcú prijať:
 1. 9.  2018 JUDr.MichalDribňak a PhDr. Viktória Vitkovičová
 1. 9. 2018 o 15.00 hod. Ing. Dávid Skrip a Ing. Laura Rohaľová
 1. 9. 2018 o 15.30 hod. LackovceMUDr. Jaroslav Kubík a MUDr. Miroslava Sinčáková
 8. 9. 2018 o 15.00 hod. Ing. Slavomír Lapko a Ing. Petra Demčáková
 8. 9. 2018 o 16.00 hod. Vladimír Krivjančin a Eva Orendáčová
 22. 9. 2018 o 15.30 hod. Jakub Krídlo a Mária Pavlisková

Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, ktorá by im zabraňovala uzavrieť sviatosť 
manželstva, je to povinný nahlásiť na farskom úrade. Zároveň snúbencov zverujeme 

do vašich modlitieb.

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2018
Párom, ktoré zamýšľajú uzatvoriť sviatosť manželstva v prvom polroku roka 2019 ponúkame 

tieto termíny predmanželských kurzov.  V prípade, že vám nevyhovuje žiaden termín, 
ďalšie možnosti si môžete nájsť na stránke www.domanzelstva.sk 

a odporúčame aj kurzy v Bratislave www.upc.uniba.sk

Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach  pripravuje kurz v Brehove v termíne 
14. – 16. 9. 2018.  Bližšie informácie sú uvedené na našej stránke rodina.rimkat.sk. V prípade 

záujmu sa snúbenci môžu prihlásiť na kurz vyplnením formulára, dostupného na uvedenej stránke.

Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach  pripravuje kurz v Bardejovských Kúpeľoch 
v dňoch 21. – 23. 09. 2018. Bližšie informácie sú uvedené na našej stránke rodina.rimkat.sk. 

V prípade záujmu sa snúbenci môžu prihlásiť na kurz vyplnením formulára, 
dostupného na uvedenej stránke.

skrátený kurz: 
21. - 22. 09 a 28. - 29. 09. 2018 Humenné mesto. Prihlásiť sa na kurz môžete na: 057/ 7752 728

víkendový kurz bez ubytovania: 
21. 09. - 23. 09 . 2018 Snina. Prihlásiť sa na kurz môžete na: copovi.jm@gmail.com

skrátený víkendový kurz: 
19. 10.  - 20. 10. 2018    Humenné  Sídlisko III. prihlásiť sa na kurz môžete na:

  fara.humenne3@gmail.com

skrátený víkendový kurz:
 30. 11. - 1. 12. 2018 Humenné  pod Sokolejom. Prihlásiť sa na kurz môžete na: farasokolej@gmail.com

mimoriadny kurz: 
20. 12. - 22. 12. 2018 Snina prihlásiť sa na kurz môžete na: copovi.jm@gmail.com



Poriadok bohoslužieb
27. 8. 2018 - 9. 9. 2018
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