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Ešte možno stále žijeme v atmosfére blahorečenia Anky     
Kolesárovej. Mnohí sme sa zúčastnili samotnej slávnosti 
v Košiciach, alebo ju sledovali aspoň prostredníctvom médií. 
Viacerí si kládli a neustále kladú otázku: „Má nám to dievča čo 
povedať?“ Zdá sa, že áno.

Do malej dedinky na okraji Slovenka prichádza mnoho tínedžerov, 
mladých i rodín už skoro 30 rokov. Dôkazom toho je 77 pútí radosti, 

23 púti zrelosti a 27 púti rodín za tento čas. Kalendár akcií v Domčeku 
je neustále plný. Okrem týchto púti tam prichádzajú mnohé školy či triedy na duchovné 
obnovy alebo jednotlivci len tak spontánne – chvíľu pobudnúť a načerpať.

Púť radosti je stretnutím mladých vo veku od 15 rokov. Koná sa 4-krát v roku. Program 
je situovaný tak, aby mladí mali možnosť zažiť spoločenstvo v malých skupinkách. Tam 
spoznajú nových priateľov z rôznych častí Slovenska. Majú priestor na komunikáciu 
o rôznych témach a možnosť čerpať zo spoločných stretnutí pri prednáške, dialógu 
s hosťom,  svätej omši či adorácii...

Ako povedal o. arcibiskup Bernard Bober 30.9.2018 pri uložení relikviára blahoslavenej 
Anky v jej rodnom kostole: „Cez Vysokú sa ide Vysoko. Cez Vysokú sa ide ľahšie do neba.“

O pár dní (termín 19.-21.10.2018) bude prebiehať vo Vysokej nad Uhom ďalšia 
Púť radosti (mimochodom 78.), ktorá však bude prvá s Ankou BLAHOSLAVENOU. 
O dôvodov viac, prečo putovať do Vysokej práve teraz. Srdečne vás, naši mladí, pozývam. 
Viacerí z vás sa už aj chystajú, pripájam ich reakcie:

Pred pár rokmi som tam bol na Púti rodín. Nechcel som tam ísť, donútili ma moji rodičia. 
Ale nakoniec som nechcel ísť domov. Teraz ma nenútia a teším sa. (Janko)

Vysoká je super. Sama som mala možnosť byť párkrát vo Vysokej a fakt to stojí za to. 
Poďte, neváhajte. A púte sú topka. (Bibiana)

Tiež som mala možnosť navštíviť toto miesto a poviem vám, že človek tam zažije veľa 
silných momentov, ktoré stoja za to. Takže vrelo odporúčam naklusať tam. (Simonka)

Super, super, teším sa už teraz. (Patrícia)

Prihlásiť sa môžeš do 12. októbra 2018 cez prihlasovací formulár na www.domcek.org. 
Pre viac informácii klikaj na stránku alebo sa pýtaj kaplána Mariána.

Svätosť na dosah
Blahoslavená  Anka a  Púte  radost i



Rímskokatolícka farnosť sv. Košických mučeníkov
PREDMANŽELSKÁ NÁUKA HUMENNÉ

Program: Piatok a Sobota 19. - 20.10.2018
Program v piatok:

19.00  –  19.15 hod.    Predstavenie kurzu, zoznámenie
19.15  –  20.25 hod.    Príprava na manželstvo  
20.35  –  21.00 hod.    Podoby lásky – I.časť

Program v sobotu:
09.00  –  09.45 hod.    Podoby lásky – II.časť
10.15  –  11.15 hod.    Komunikácia v manželstve 
11.30  –  12.15 hod.    Rozdiely medzi mužom a ženou
12.15  –  13.30             obedňajšia prestávka
13.30  –  14.30 hod.    Sviatosti a Vierouka  
14.50  –  15.35 hod.    Konflikty v manželstve a ich riešenie
15.50  –  16.35 hod.    Život kresťanskej rodiny, príprava 
                                       na rodičovstvo  a výchova detí 
16.45  –  17.30 hod.     Plánovanie  rodičovstva

Predmanželskú náuku budú viesť pán farár a manželský pár zo Sniny v našom FaPC. 
Prihlásiť sa môžete v kancelárii farského úradu alebo na fara.humenne3@gmail.com. 
Počet účastníkov je obmedzený. Náuku môžu absolvovať snúbenecké páry, ktoré majú 
naplánovaný sobáš v roku 2019.

EKONOMICKÉ OKIENKO
Pri septembrovej zbierke na FaPC sa vyzbieralo: Humenné 1.039,90 €, Lackovce 225 €. 
Na účet do Prima banky sme zaslali 690 €, z toho výška splátky je: 614,09 €.  K 20.9.2018 
zostatok sumy, ktorú potrebujeme splatiť je: 23.434,61 €

Dary, ktoré boli zaslané na farský účet v mesiaci september: Bohuznámy František 16,60 
€, Bohuznámy Jozef 40 €, manželia Marián a Eva 80 €.

Vzhľadom na naše plánované aktivity vo farskom kostole ( rekuperačná jednotka a oprava 
zvonov) sme sa s kostolnou radou rozhodli osloviť vás s výzvou AKCIA 500. Viditeľne 
naše mesačné zbierky by totiž nepokryli výdavky, ktoré by sme, ak Boh dá, chceli 
zrealizovať v roku 2019. Hľadáme preto 500 ochotných darcov, ktorí by nám mimoriad-
ne prispeli sumou 50 € na tieto investície. K výzve nás viedli aj výnimočne dary, ktoré 
sme dostali v priebehu uplynulých dní hneď potom, čo sme začali o Akcii 500 nahlas uvažovať.
Na danú našu výzvu hneď venovali: Bohuznáma z Humenného 50 €, Bohuznáma 
Mária 50 €, Bohuznáma z Lackoviec 50 €. Bohuznáma Terézia 50 €, novomanželia Jozef 
a Emma Mára 50 €, Bohuznámy Jozef 50 €. Za všetky vaše dary ( pri zbierke, na účet, aj 
v akcii 500 ) vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. Najbližšia zbierka na FaPC bude 14. 
októbra 2018. Číslo  farského účtu:  SK6009000000000462465726



OZNAMY
Rodičia prvoprijímajúcich detí:

Pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na pracovno- organizačne stretnutie v pondelok 
8. októbra o 18:45 hod. Stretnutie bude v našom farskom kostole sv. Košických mučeníkov. 

Účasť jedného z rodičov je žiadúca.  Stretnutie bude trvať cca 35 min. 

Srdečne pozývame deti aj ich rodičov na Tvorivé dielne v sobotu 13. októbra od 13:30 
hod. do nášho FaPC. Tešia sa na vás naše animátorky a dobrovoľníci OZ Podaj ruku. 

V nedeľu 21. októbra máme Misijnú nedeľu. Pri tejto príležitosti bude zbierka 
vyhlásená KBS na misie. 

Pri východe z kostola vám ponúkame knihu o blahoslavenej Anke Kolesárovej. Kúpou kni-
hy podporujete stavbu centra pre mládež vo Vysokej nad Uhom. Odporúčaná cena je 5 €. 

Zmena sv. omší v kaplnke- od 8.10.2018: sv. omše v Kaplnke Božieho milosrdenstva na 
Laboreckej ulici ( v Dennom centre)  budú o 16:30 hod. K zmene času dochádza 

z dôvodu našej snahy byť k dispozícii k vysluhovaniu sv. zmierenia vo farskom  kostole.
V stredu, nakoľko pán farár má sv. omšu v Lackovciach a pán kaplán birmovaneckú 
skupinu nemôžeme byť k dispozícii k spovednej službe. Rozpis je platný v prípade, že 
sme obaja vo farnosti. Ďakujeme za pochopenie. 

Vzhľadom na naše plánované aktivity vo farskom kostole ( rekuperačná jednotka a oprava 
zvonov) sme sa s kostolnou radou rozhodli osloviť vás s výzvou AKCIA 500. Viditeľne naše 
mesačné zbierky by totiž nepokryli výdavky, ktoré by sme, ak Boh dá, chceli zrealizovať 
v roku 2019. Hľadáme preto 500 ochotných darcov, ktorí by nám mimoriadne prispeli sumou 
50 € na tieto investície. K výzve nás viedli aj výnimočne dary, ktoré sme dostali v priebehu 
uplynulých dní hneď potom, čo sme začali o Akcii 500 nahlas uvažovať. Na danú našu výzvu 
hneď venovali: Bohuznáma z Humenného 50 €, Bohuznáma Mária 50 €, Bohuznáma 
z Lackoviec 50 €. Bohuznáma Terézia 50 €, novomanželia Jozef a Emma Mára 50 €, 
Bohuznámy Jozef 50 €. Za všetky vaše dary ( pri zbierke, na účet, aj v akcii 500 ) vyslovujeme 
úprimné Pán Boh zaplať. Najbližšia zbierka na FaPC bude 14. októbra 2018. 

Číslo farského účtu: SK6009000000000462465726 

 

Oznamy 

Rodičia prvoprijímajúcich detí: 

Pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na pracovno- organizačne stretnutie v pondelok 8. 
októbra o 18:45 hod. Stretnutie bude v našom farskom kostole sv. Košických mučeníkov. 

Účasť jedného z rodičov je žiadúca.  Stretnutie bude trvať cca 35 min.  

Srdečne pozývame deti aj ich rodičov na Tvorivé dielne v sobotu 13. októbra od 13:30 hod. 
do nášho FaPC. Tešia sa na vás naše animátorky a dobrovoľníci OZ Podaj ruku.  

V nedeľu 21. októbra máme Misijnú nedeľu. Pri tejto príležitosti bude zbierka vyhlásená KBS 
na misie.  

Pri východe z kostola vám ponúkame knihu o blahoslavenej Anke Kolesárovej. Kúpou knihy 
podporujete stavbu centra pre mládež vo Vysokej nad Uhom. Odporúčaná cena je 5 €.  

Zmena sv. omší v kaplnke- od 8.10.2018: sv. omše v Kaplnke Božieho milosrdenstva na 
Laboreckej ulici ( v Dennom centre)  budú o 16:30 hod. K zmene času dochádza z dôvodu 
našej snahy byť k dispozícii k vysluhovaniu sv. zmierenia vo farskom  kostole. 

Otázka: Kedy sme k dispozícii k vysluhovaniu sv. zmierenia mimo prvopiatkového týždňa?  

 čas  
Pondelok  17:30-17:55 Striedavo farár/ kaplán 
Utorok  6:30-6:55 kaplán 
Streda  -------------- ------------------------------- 
Štvrtok  17:30-17:55 farár 
Piatok 17:30-17:55 farár 
V stredu, nakoľko pán farár má sv. omšu v Lackovciach a pán kaplán birmovaneckú skupinu 
nemôžeme byť k dispozícii k spovednej službe. Rozpis je platný v prípade, že sme obaja vo 
farnosti. Ďakujeme za pochopenie.  

Otázka: Kedy sme k dispozícii k vysluhovaniu 
sv. zmierenia mimo prvopiatkového týždňa? 

Pretože sa nám výrazne zmenilo počasie, prosíme vás aby sme všetci dbali na zatváranie 
dverí v našich kostoloch. Zároveň vás chceme poprosiť, aby ste pri opieraní sa o stenu 
hľadeli na jej naše nedávne maľovanie a stenu neokopávali. Ďakujeme za pochopenie. 

Milión detí sa modlí ruženec
Slovensko sa dňa 18. októbra 2018 pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia 
v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných pre-
biehajúcim ozbrojeným konfliktom.  Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby 
svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za 
pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách. Dňa 18. októbra 2018 sa 
teda hlasy detí, nevinných obetí vojnových konfliktov, nepokojov a katastrof, aj hlasy 
detí žijúcich v krajinách, kde vládne mier, spoja do jedného – v školách a škôlkach, 
kaplnkách a kostoloch, detských nemocniciach, sirotincoch, utečeneckých táboroch, 
doma, kdekoľvek, kde sa deti o deviatej hodine miestneho času budú práve nachádzať. 
Povzbudzujeme vás, aby už keď nie o 9:00 hod., ale v tento deň pomodlite sa spoločne 
s deťmi za pokoj vo svete. 
Od 3.-28.10.2018 prebieha v Ríme Biskupská synoda o mladých. Prosíme vás o modlitbové 
sprevádzanie účastníkov synody, ako aj o modlitbu za našu mládež, aby kdekoľvek sú, 
stretávali ľudí, ktorí ich budú privádzať k Bohu a posilňovať vo viere. 
Pripravujeme: V spolupráci s Územným spolkom Slovenského červeného kríža v Humennom 
mobilný odber krvi v našom FaPC v utorok 23.10.2018. Prosíme vás a povzbudzujeme 
k darcovstvu. 



Poriadok bohoslužieb
8. 10. 2018 - 21. 10. 2018
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