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 V tajomstve Ježišovho narodenia 
slávime Božiu blízkosť k nám.

Nech vo vás rastie spoločenstvo s ním.
Nech vo vás rastie on sám a vy v ňom.

Nech ste tými, ktorí prinášajú nádej

Požehnané sviatky 
naplnené radosťou z Božej blízkosti 

a požehnaný nový rok 2020
 vyprosujú vaši kňazi 

farár Jozef a kaplán Marek
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ROZPIS PREDVIANOČNÉHO SPOVEDANIA 2019 DEKANÁTU HUMENNÉ
15.12.2019 14.00  – 15.00  Veľopolie
3. adv. nedeľa 14.30  –  15.30  Hažín n/C.

16.12.2019 17.00  –  18.00  Lackovce
Pondelok 16.45   – 17.30  Černina
 17:00   – 18.00 Rovné
 17:00  – 18.00 V. Hrušov
 17:00   – 18.00 Kochanovce

17.12.2019 16.00   –  17.30 N. Ladičkovce
Utorok 16.30   –  17.30 V. Ladičkovce
 16.30   –  17.30 Baškovce
 18.00   –  19.00  Závadka
 16.30  –  17.30  Hudcovce
 17:00   –  18.00 Medzilaborce
 17:00  –  18.00 Brestov
 17:45  –  18:30 Gruzovce

18.12.2019 16:00   –  17:30 Jasenov
Streda 16.00   –  17.00 Slovenské Krivé 
 16:00   –  17:00 Jabloň 
 16.30   –  17.30  Myslina
 17.00   –  18.30 Zbudské Dlhé
 17:00   –  18:30 Hrabovec n/L.
 17:45   –  18:30 Karná  

19.12.2019 16.00   –  17.30  Hankovce
Štvrtok 16.00   –  17.30  Koškovce
 17.00   –  18.00  Turcovce
 17.00   –  18.00  Hrubov

20.12.2019 15.00   –  18.00  HE – Pod Sokolejom
Piatok 16:30   –  17:15 Víťazovce
 16:30   –  17:15 Slovenská Volová
 17.30   –  18.30 Ohradzany

21.12.2019 9.00   –  11.30  HE – mesto 
Sobota 9.00   –  11.30  HE – sídl. III.
 9.00   –  11.30  HE – Pod Sokolejom
 14:00   –  16:00 Udavské
 14:00  –  16:00 Ľubiša
 14:00   –  15:00 Lieskovec
 15:15   –  16:00 Topoľovka

22.12.2019 14:30   –  17.30  HE – mesto
(4. adv. nedeľa) 14:30   –  17.30  HE – sídl. III.
Prosba: Bratia a sestry, nakoľko v tomto roku z rôznych dôvodov počet spovedníkov sa v našom dekanáte výrazne znížil (sme na 
mínus 4 oproti roku 2018 - farnosť Všetkých svätých má o jedného kaplána menej, miesto kaplána v Ohradzanoch  je prázdne, 
o jedného kňaza menej je aj v komunite saleziánov a jeden z kňazov dekanátu je po operácii ), prosíme vás, aby ste neodkladali 
sv. spoveď na poslednú chvíľu. Povzbudzujeme vás, využite možnosť sv. spovede aj v skoršom termíne. Zároveň už teraz vás prosíme 
o trpezlivosť a dodržiavanie pokynov kurátorov. Pripomíname, že v našom kostole majú prednosť v rade ženy v požehnanom
stave. Zároveň vás prosíme, aby sme si všetci dali záležať na svojej vlastnej sv. spovedi, aby ste pamätali v modlitbe na spovedníkov 
aj na tých, ktorí váhajú s prijatím sv. zmierenia.



Poďakovanie: Farnosť Všetkých svätých poďakovala za mimoriadnu zbierku, ktorú sme 
mali na nový oltár pre ich farský kostol. Darovali sme im 1.000 €.

Poďakovanie nám došlo aj z Kuby: Páter Lukáš, ktorý pôsobí na misii na Kube nám napísal 
ďakovný mail - pred pár dňami sa nám totiž vďaka pomoci pracovníčkam UniCredit bank 
v Humennom, zvlášť našej farníčky p. Evy Bobaľovej, podarilo ako prvým z Európy, poslať 
pre jeho farnosť finančný dar 571 € vkladom na ich farský účet. Viac o jeho misii budeme 

písať v najbližšom čísle Trojky. 

Kancelária: Od 16.12.2019 do 7.1.2020 bude farská kancelária zatvorená. V prípade 
nevyhnutnej situácie nás kontaktujte po sv. omši. Ďakujeme za pochopenie.

Výber intencii: Intencie na mesiac január, február, marec a apríl 2020 budeme vyberať 
takto: kaplnka: po sv. omši v pondelok 16.12. Farský kostol: 

v kancelárii v pondelok 16.12 od 15:00-16:30 – maximálne 2 sv. omše. 
Lackovce - v pondelok 16.12. od 16:30-17:00 – maximálne 2 sv. omše. 

Prosíme vás, aby ste dodržali stanovený čas, nakoľko v pondelok obaja učíme 
do 15:00 hod. a spovedať začíname o 17:00 hod.! 

Tvorivé dielne: Srdečne pozývame deti aj ich rodičov na tvorivé dielne v sobotu 
21.12.2019 od 14:30 hod. do nášho FaPC. 

Zbierka: Na budúcu nedeľu 22.12.2019 máme našu pravidelnú zbierku na FaPC. 
Pán Boh zaplať za vaše milodary. 

Omša sv. Šarbela: Na 4. adventnú nedeľu 22.12.2019 pri sv. omši o 8.00 hod. bude 
možnosť po sv. omši uctiť si relikvie sv. Šarbela a prijať pomazanie olejom sv. Šarbela. 

Betlehemské svetlo: Plamienok z Betlehema si môžete odpáliť v pondelok 24. 12. od 
9:00 do 14:00 hod. pred farským kostolom sv. košických mučeníkov a od 10:00-12:00 hod. 

pred kostolom v Lackovciach.

Zbierka Jasličky: V prvý deň 25.12. sa zbierka Jasličky posiela na ABÚ Košice. Pri jasličkách 
bude zároveň aj druhá pokladnička s možnosťou odovzdať milodar pre našu farnosť.

Vianočný koncert: Aj v tomto roku vás srdečne pozývame na Vianočný koncert do nášho 
farského kostola. Koncert sa netradične bude konať v nedeľu 29.12.2019 od 9:30 - 10:30 hod. 

Tešiť sa môžeme na cimbalovú hudbu a spevákov zo šarišskej doliny. 

Požehnávanie domov a bytov: Tí, ktorí máte záujem o požehnanie bytu, alebo domu, 
môžete sa  nahlásiť v sakristii nášho kostola najneskôr do 29.12. 2019. Požehnávať byty 

a domy pôjdeme 5. a 6. januára 2020

Kaplnka Panny Márie Fatimskej: Prosíme vás, aby ste upustili z estetických a bezpečnostných 
dôvodov od prinášania predmetov ( krížikov a anjelikov...) a sviečok pred kaplnku. 

Ďakujeme za pochopenie.

Fara na ľade: 31.12.2019: Lístky na našu pravidelnú akciu Fara na ľade budú k dispozícii 
29.12.2019 po nedeľných sv. omšiach. Lístok bude platiť pre dieťa plus jednu dospelú 

osobu. Za bezpečnosť dieťaťa zodpovedá sprevádzajúca osoba. 

Farský ples: 25.1.2020: predaj lístkov na farský ples bude prebiehať v nedeľu 22.12.2019 
po sv. omši cca. o 11.30 hod. v FaPC. Predávať budú noví predajcovia. Pri predaji vás 

prosíme, aby ste nahlásili aj mená - pre rozmiestnenie stolov. Cena 30 €.

Byt na prenájom: pomáhame v hľadaní 2 izbového bytu na prenájom v Humennom. 
Ideálne na našom sídlisku. Ak by ste o niekom vedeli, prosím, kontaktujte priamo pána farára. 

Pripravujeme: 31.12. Fara na ľade, 25.1.2020 – Farský ples, 8.2.2020 - Farský karneval. 

Podporiť finančne našu farnosť môžete aj na čísle účtu:

                         IBAN Farský účet:                    SK60 0900 0000 0004 6246 5726
              IBAN filiálka Lackovce:                    SK83 0900 0000 0004 6033 9945
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