
Info list Rímskokatolícka farnosť sv. Košických mučeníkov, Humenné  - 1.  12. 2019 - IX. č. 24

V prvú adventnú nedeľu môžeme si všetci povedať: „Šťastný nový rok!“ Začína 
sa nový cirkevný rok. Z tohto dôvodu Advent sa stáva príležitosťou pre nás začať 
všetko znova. Porozmýšľajte o tom. Aké je to pekné začať odznova. Je niečo vo 
Vašom živote, čo treba zmeniť? Ale najprv sa pozrime na to, čo to vlastne Advent je.
 
Obdobie Adventu má dvojitý charakter: je to čas prípravy na slávnosť Vianoc, 
v ktorých si pripomíname prvý príchod Syna Božieho medzi ľudí, a súčasne je to 
čas v ktorom, na základe tejto spomienky, duch nás vedie k očakávaniu druhého 
príchodu Krista na konci čias. Advent nás má pripraviť na príchod Ježiša Krista, 
na príchod toho, ktorý je svätý. Aby niečo sväté vošlo do nášho srdca, musíme 
to naše srdce očistiť. Takto môžeme začať odznova. Odovzdajme našu minulosť 
Bohu. To znamená, aby sme odovzdali naše hriechy Jemu a pozvali ho do našich 
starosti a trápení. Vtedy opäť vykročíme smerom k nášmu Stvoriteľovi. On vždy 
chce, aby sme sa z nesprávnej cesty vrátili naspäť k nemu. 

Skúsme cez Advent spraviť niečo, čím začneme nanovo. Dobré sa pripravme na 
svätú spoveď; venujme sa každý deň čítaniu Biblie alebo modlitbe ruženca. 
Nezabudnime na to, že Ježiš chce prísť do každej rodiny. Denne sa venujme svojej
rodine a ľuďom, ktorí sú nám blízki. Aby sa upevňovali vzťahy medzi nami. Vy-
počujeme ľudí, s  ktorými sa stretneme. Nenechajme sa znechutiť z  neúspechu 
alebo zo sklamania, všetko to treba odovzdať Bohu. On vie najlepšie, čo s tým treba 
robiť. My sa snažme zachovať si čisté srdce, aby Ježiš mohol do neho vstúpiť. Je na 
každom z nás ako sa pripraví na slávnosť Vianoc. Ja Vás k tomu povzbudzujem 
a prajem Vám, aby to bol požehnaný čas.

Kaplán Marek

Advent



Duchovná obnova pre birmovancov
Rok sa s rokom snúbil, minuloroční birmovanci si svoje už odžili a našu farnosť zasiahla nová 
prívalová vlna mladých. Mladých, túžiacich po Bohu a prahnúcich po zážitkoch. Po pravidelne 
opakujúcich sa stretkách nás z mierne začínajúceho stereotypu vytiahla a príjemne prebudila 
duchovná obnova.
Hovorí sa, že sme sa jej zúčastnili uplynulý víkend (15.-17.11.2019), ale zbehlo to tak rýchlo, 
že za pravdivosť tejto informácie neručím. Kľukatou a zložitou cestou sme putovali aj s našimi 
kuframi (niekto iba s batohmi – tí, čo ste to dali – tajne vás obdivujem), až sme došli na isté 
miesto. Miesto kde voda tečie inakšie, miesto ako žiadne iné na svete (bez signálu). Čudujete 
sa? My už nie. (Lekári by toto miesto mali predpisovať ako akúsi technohygienu). Dámy a páni. 
Vitajte v  mládežníckom centre Bárka v  Juskovej Voli.

O program sa nám postarali kňaz o. Ján Kulan, psychologička Mima a animátor Miroslav z Ar-
cidiecézneho centra pre mládež. Nechýbali zábavné aktivity, ktoré zavŕšil kvíz pre milovníkov 
filmov, seriálov a ROZPRÁVOK (každý z nás sa v niečom našiel). Hlavnú kostru celého diania 
tvorili prednášky, ktoré mnohým z nás padli ako uliate. Pri ich počte, ktorý vám prezradím (2), 
si môžete povedať “LEN?” No skutočne v nich bolo zahrnuté neskutočne veľké množstvo vecí 
a pre nás aj noviniek. Prvá prednáška bola o našej viere. Tá druhá zas o ťažkostiach mladých. 
Dozvedeli sme sa, že nie sme šialení a to divadlo, ktoré sa nám odohráva v hlavách je prirodzené. 
Každý človek musí povinne aspoň raz absolvovať takéto divadelné predstavenie. Na prednáša-
júcich sme mali obrovské šťastie, pretože sa nebránili diskusie s nami a odpovediam na naše 
otázky, ktorých nebolo málo. Počas celého víkendu sme mali možnosť zúčastňovať sa na svätých 
omšiach, adorácii a sv. spovede. Taktiež sme okúsili iné modlitby, na aké sme bežne zvyknutí, 
a to Korunku k Božiemu Milosrdenstvu alebo Ranné chvály.  Všetci mladí veľmi oceňujeme 
možnosť, ktorej sa nám dostalo viackrát. Možnosť sa vyjadriť. Na začiatku, kedy sme sa mohli 
slobodne podeliť o naše očakávania a vypočutí sme boli aj na samotnom konci pri odovzdávaní 
spätnej väzby.

Sme naozaj vďační za takýto víkend, ktorý sme využili na spoznávanie sa navzájom, ale aj svoj 
rozvoj po duchovnej stránke. Odniesli sme si blato na topánkach, ale aj veľa radosti a pamiatok. 
ĎAKUJEME!
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Diana Dudová

Oznamy

Vysluhovanie

sviatosti

zmierenia

 2.-6.12.2019

Farský kostol 
košických 
mučeníkov

Pondelok 17:00 – 18:00

Utorok ----------------

Streda 17:00 – 18:00

Štvrtok 17:00 – 1800

Piatok 6:30 – 7:15

Lackovce Piatok 16:00 – 17:00

Kaplnka Pondelok 16:00 – 16:30

Spovedanie chorých na prvý piatok – v piatok 6. decembra od 8:30 hod. 

Adorácia v kostole: pozývame vás k celodennej adorácii v našom farskom kostole
v piatok 6. decembra od rannej sv. omši až do večernej sv. omši a v Lackovciach od
16.00 hod. do 17.00 hod. Zároveň vám pripomíname možnosť na prvý piatok zapojiť
sa vo farskom kostole k spoločnej modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva o 15.00
hod. 

V prvopiatkovom týždni bude kancelária FÚ zatvorená.

Pozývame vás na Rorátne sv. omše- od 2.-13.12.2019 ráno o 6.00 hod. – kostol sa
bude otvárať o 5.45 hod. prosíme vás, aby ste prinášali na túto sv. omšu lampášiky
a sviečky, ktoré nezanechávajú vosk.

Do  nedele  8.  decembra  máte  možnosť  nahlásiť  v   sakristii  kostola  chorých  k sv.
zmierenia pred vianočnými sviatkami.

Spovedanie chorých na prvý piatok – v piatok 6. decembra od 8:30 hod. 

Adorácia v kostole: pozývame vás k celodennej adorácii v našom farskom kostole v piatok 
6. decembra od rannej sv. omši až do večernej sv. omši a v Lackovciach od 16.00 hod. do 17.00 hod. 

Zároveň vám pripomíname možnosť na prvý piatok zapojiť  sa vo farskom kostole k spoločnej 
modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva o 15.00 hod. 

V prvopiatkovom týždni bude kancelária FÚ zatvorená.

Pozývame vás na Rorátne sv. omše- od 2.-13.12.2019 ráno o 6.00 hod. – kostol sa bude otvárať 
o 5.45 hod. prosíme vás, aby ste prinášali na túto sv. omšu lampášiky a sviečky, 

ktoré nezanechávajú vosk.
Do nedele 8. decembra máte možnosť nahlásiť v  sakristii kostola chorých k sv. zmierenia 

pred vianočnými sviatkami.

Celohumenská sv. omša – pozývame vás na Celohumenskú mládežnícku sv. omšu vo štvrtok 
12. decembra do kostola Všetkých svätých. Hlavným celebrantom bude vdp. Imrich Degro, exhorcista.

O dva týždne v sobotu 14.12. od 9.00 hod. prosíme ženy aj mužov o pomoc pri predvianočnom 
veľkom upratovaní kostola.

Prosím, aby sa dobrovoľníci, ktorí by nám  chceli pomáhať pri odpratávaní snehu, aby sa  nahlásili 
v sakristii. Ďakujem vopred za vašu službu.

Celonočná adorácia: Pozývame vás zapojiť sa do Celonočnej adorácie z  13.-14.12. – zapísať sa na 
jednotlivý čas môžete v sakristii kostola. 

Z úprimného srdca chceme poďakovať všetkým tým, ktorí sa zapojili do prípravy adventného 
venca pred našim farským kostolom: OÚ Lackovce, Slávke Sukeľovej, Lucie Petrášovej, Jozefovi 

Repkovi, Pavlovi Rakovi, Andrejovi Kecerovi a Mariánovi Babinovi. 
OZ Podaj ruku vás pozýva pripojiť sa k darcom. V mesiaci december máte možnosť podporiť 

činnosť občianskeho združenia dobrovoľným príspevkom. Pri východe z kostola sa nachádza po-
kladnička s názvom „Vianočná rolnička“. Za odovzdaný dar si môžete vziať rolničku. 

Zároveň ďakujeme všetkým doterajším darcom za podporu.
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