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Mali sme to už skoro rok pekne naplánované. Spolu s Peťom Veselským, našim 
saleziánom, sme sa mali v tomto týždni presunúť do Turína. Plán bol jasný. 
Pozrieť mesto a okolie, zastaviť sa na miestach, kde žil Don Bosco (ku ktorému mám 
aj ja sám vrúcny vzťah a  jeho meno som si vybral ako svoje birmovné meno), 
ak by sa dalo, zbehnúť na nejaký futbalový zápas a samozrejme naším hlavným 
cieľom bola diakonská vysviacka nášho rodáka a farníka Petra Boška. 

Nám cestovateľsky plán nevyšiel. Čo už. No veríme a modlíme sa, žeby ten dúfame 
Boží plán s Petrom sa tou plánovanou diakonskou vysviackou napĺňal čo najlepšie. 
Aj preto chceme touto cestou na diaľku pozdraviť nášho farníka, sprevádzať ho 
modlitbou a v srdci živiť nádej, že o rok, ak Boh dá, si ho doma privítame už ako 
kňaza pri jeho primičnej sv. omši.

Volám sa Peter Boško a som salezián. Momentálne sa nachádzam na štúdiách 
v Taliansku v Turíne, kde don Bosco založil saleziánov. Som tesne pred diakonskou 
vysviackou, ktorá bude 13. júna v Bazilike Márie Pomocnice kresťanov. Prečo teda 
saleziáni? Keď človek zažije silné stretnutie, nechce už toto priateľstvo pretrhnúť. 
Moje stretnutie s don Boscom bolo presne takéto. Don Bosco vravel, aby sme mali 
radi to, čo majú radi mladí, preto tam patri šport, turistika, film. No ja si k tomu 
pridám aj nejakú knihu V sobotu 13. júna budeme svätení 12 diakoni, z toho 
4 saleziáni Slováci. Preto vás prosíme o modlitby.

farár Jozef



Organizačné pokyny k 1. sv. prijímaniu

Piatok 
19.6. 2020

O 17.00 hod. stretnutie detí na fare zo ZŠ Hrnčiarska a ZŠ Laborecká.
O 18.00 hod. sv. omša pre deti.
Po sv. omši stretnutie detí na fare zo ZŠ Darg. hrdinov a     iné ZŠ.

Pondelok 22.6. 2020
ZŠ Hrnčiarska, ZŠ 
Laborecká

Od 15.00 – do cca 16.30 nácvik detí v kostole
Prosím deti o dochvíľnosť!
Rodičov prosíme, aby deti v tieto dni vyhlásili zo šk. klubu.    

Utorok 23.6. 2020
ZŠ Darg.hrdinov a iné ZŠ

Spoveď pre rodičov v piatok  26. 6. 2020 o 17.00 hod.

Piatok 
26. 6. 2020

O 18.00 sv. omša pre deti.                                                                         
Po omši rodič odovzdá animátorovi krstnú sviecu.
Po skončení sv. omše bude Generálka pre deti zo ZŠ Hrnčiarska 
a ZŠ  Laborecká. 

Sobota
27. 6.2020

Generálka pre deti zo ZŠ Darg. hrdinov a iné ZŠ bude o 9.00.hod.

10.00 spoveď detí. Na spoveď si deti prinesú modlitebnú knižku 
a hriechy napísané na papieri vlastnou rukou. 
Od  11.30 hod. - upratovanie a príprava kostola na slávnostnú sv. omšu. 
Prosíme o prítomnosť jedného z rodičov!

Nedeľa
28.6.2020

8.30 –stretnutie detí na fare pre ZŠ Hrnčiarska a ZŠ   Laborecká.
9.00 – Slávnostná sv. omša

10.40 – stretnutie detí na fare pre ZŠ Darg. hrdinov a iné ZŠ.
11.00 – Slávnostná sv. omša 

Deti majú prísť oblečené v rúchach, so sebou si neberú nič. Rodičia pri
odovzdaní dieťaťa na fare animátorovi si prevezmú svoju krstnú sviecu
a zaujmú vyhradené miesto v kostole.
Upozornenie: Prosíme o zachovanie dôstojného priebehu sv. omše. 
Preto fotografovať a natáčať záznam počas slávnosti vlastnou technikou 
len z chóra. Prosíme, rešpektujte to a upozornite aj príbuzných.

Počas celého týždňa by malo dieťa prichádzať na sv. Omšu.

Piatok 
3. 7. 2020

Vrátenie rúcha od 17.00 – 18.00 hod. na faru

PS: Povzbudzujeme detí aj ich rodičov k modlitbe Deviatnika pred prvým sv. prijímaním. 

Sviatosť manželstva

V sobotu 13. júna sa v našom farskom kostole bude konať mimoriadny  predmanželský kurz
(  predmanželská  náuka  ).  Tento  kurz  pripravujeme  spoločne  s Farnosťou  Sťatia  sv.  Jána
Krstiteľa  pre  všetky  páry,  ktoré  v roku  2020  a v prvom  štvrťroku  2021  plánujú  uzatvoriť
sviatostné manželstvo v našich kostoloch resp. pochádzajú z našich farností. Kurz z dôvodu
pandémie je výrazne kratší,  no veríme, že prispeje k formácii  a k správnemu rozhodnutiu.
Prosíme  prihlásené  páry  aby  nezabudli  na  pokyny  hlavného  hygienika.:  vstup  a  pobyt
v kostole počas celého kurzu len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško,
šál  šatka).  Pri  dverách  je  povinnosť  dezinfikovať  si  ruky.  V  prípade  vzniku  akútneho
respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná
zostať v domácej izolácii.

Plánovaný program

8:50 otvorenie

9:00 – 10:10                                                                Povolanie k manželstvu- Ľudská pohlavnosť

10:20- 11:20                                                                Manželská láska

11:35- 12:45                                                                Komunikácia v manželstve

12:45-14:00 obedňajšia prestávka – obed z vlastných zdrojov

14:00- 14:50                                                                     Kresťanská viera- Kresťanská mravnosť

15:10-16:15                                                    Zodpovedné rodičovstvo - Príprava na rodičovstvo

16:25-17:30                                                                   Sviatosti, Sviatosť manželstva

Ohlášky: Oznamujeme Vám, že sviatosť manželstva chcú v mesiaci jún prijať

Matúš Cholp, Baškovce- Stanislava Magdžiaková, Laborecká , 27.6.- Humenné 15:00

PS: Povzbudzujeme detí aj ich rodičov k modlitbe Deviatnika pred prvým sv. prijímaním

takéto. Don Bosco vravel, aby sme mali radi to, čo majú radi mladí, preto tam patri šport,
turistika, film. No ja si k tomu pridám aj nejakú knihu V sobotu 13. júna budeme svätení 12

diakoni, z toho 4 saleziáni Slováci. Preto vás prosíme o modlitby.

Piatok 
19.6. 2020

O 17.00 hod. stretnutie detí na fare zo ZŠ Hrnčiarska a ZŠ Laborecká.
O 18.00 hod. sv. omša pre deti.
Po sv. omši stretnutie detí na fare zo ZŠ Darg. hrdinov a     iné ZŠ.

Pondelok 22.6. 2020
ZŠ Hrnčiarska, 
ZŠ Laborecká Od 15.00 – do cca 16.30 nácvik detí v kostole

Prosím deti o dochvíľnosť!
Rodičov prosíme, aby deti v tieto dni vyhlásili zo šk. klubu.    Utorok 23.6. 2020

ZŠ Darg.hrdinov a iné ZŠ

Spoveď pre rodičov v piatok  26. 6. 2020 o 17.00 hod.

Piatok 
26. 6. 2020

O 18.00 sv. omša pre deti.                                                                         
Po omši rodič odovzdá animátorovi krstnú sviecu.
Po skončení sv. omše bude Generálka pre deti zo ZŠ Hrnčiarska 
a ZŠ  Laborecká. 

Sobota
27. 6.2020

Generálka pre deti zo ZŠ Darg. hrdinov a iné ZŠ bude o 9.00.hod.

10.00 spoveď detí. Na spoveď si deti prinesú modlitebnú knižku 
a hriechy napísané na papieri vlastnou rukou. 
Od  11.30 hod. - upratovanie a príprava kostola na slávnostnú sv. omšu. 
Prosíme o prítomnosť jedného z rodičov!

Nedeľa
28.6.2020

8.30 –stretnutie detí na fare pre ZŠ Hrnčiarska a ZŠ   Laborecká.
9.00 – Slávnostná sv. omša

10.40 – stretnutie detí na fare pre ZŠ Darg. hrdinov a iné ZŠ.
11.00 – Slávnostná sv. omša 

Deti majú prísť oblečené v rúchach, so sebou si neberú nič. Rodičia pri
odovzdaní dieťaťa na fare animátorovi si prevezmú svoju krstnú sviecu
a zaujmú vyhradené miesto v kostole.
Upozornenie: Prosíme o zachovanie dôstojného priebehu sv. omše. 
Preto fotografovať a natáčať záznam počas slávnosti vlastnou technikou 

    

ZŠ Darg. hrdinov a iné ZŠ.



Sviatosť manželstva
V sobotu 13. júna sa v našom farskom kostole bude konať mimoriadny  predmanželský 
kurz  ( predmanželská náuka ). Tento kurz pripravujeme spoločne s Farnosťou Sťatia sv. 
Jána Krstiteľa pre všetky páry, ktoré v roku 2020 a v prvom štvrťroku 2021 plánujú uza-
tvoriť sviatostné manželstvo v našich kostoloch resp. pochádzajú z našich farností. Kurz 
z dôvodu pandémie je výrazne kratší, no veríme, že prispeje k formácii a k správnemu roz-
hodnutiu. Prosíme prihlásené páry aby nezabudli na pokyny hlavného hygienika: vstup 
a pobyt v kostole počas celého kurzu len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad 
rúško, šál, šatka). Pri dverách je povinnosť dezinfikovať si ruky. V prípade vzniku akút-
neho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba 
povinná zostať v domácej izolácii.

Plánovaný program
8:50    Otvorenie
9:00  - 10:10 Povolanie k manželstvu - Ľudská pohlavnosť
10:20 - 11:20 Manželská láska
11:35 - 12:45 Komunikácia v manželstve
12:45 - 14:00 Obedňajšia prestávka - obed z vlastných zdrojov
14:00 - 14:50 Kresťanská viera - Kresťanská mravnosť
15:10 - 16:15 Zodpovedné rodičovstvo - Príprava na rodičovstvo
16:25 - 17:30 Sviatosti, Sviatosť manželstva

Ohlášky
Oznamujeme Vám, že sviatosť manželstva chcú v mesiaci jún prijať Matúš Cholp, 
Baškovce- Stanislava Magdžiaková, Laborecká, 27.6.- Humenné 15:00. 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.

Oznamy
Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. 

sv. omše - He: 7:00, 12:00 - seniori, 18:00 do 65 rokov, LA 16:30 seniori, 18:00 do 65  rokov.
 
Na kostol venovali birmovanci a rodičia birmovancov 200 €. Pán Boh zaplať za milodar. 

Na budúcu nedeľu máme našu pravidelnú zbierku na FaPC. Pán Boh zaplať za milodary.

Lackovce: Ak máte záujem zapojiť sa do „Adopcie vitráží“ môžete svoj milodar odovzdať 
po sv. omšiach v sakristii alebo poslať na bankový účet filialneho kostola v Lackovciach:  

SK83 0900 0000 0004 6033 9945  . 
V prípade záujmu o adopciu jedného celého výjavu zašlite prosím milodar 1.000 €. 
Plánované výjavy: presbytérium, 4 evanjelisti. Loď kostola: Tajomstvá sv. ruženca.

Prosíme veriacich, ktorí chodievajú do KBM a dali úmysel sv. omše v mesiaci apríl, máj 
a jún, aby si všimli, že v nasledujúcom týždni budú niektoré úmysly slúžené vo farskom kostole.



Poriadok bohoslužieb
8. 6 . 2020 - 14. 6. 2020

Pondelok
8. 6.

Farský kostol KM Lackovce

Utorok
9. 6.

Streda
10. 6.

Večerná omša 
z nasledujúcej slávnosti

 Štvrtok
11.6

Najsvätejšieho Kristovho Tela 
a Krvi

Prikázaný sviatok

 Piatok
12. 6.

Sobota
13. 6.

Sv. Antona Paduánskeho, 
kňaza

11. nedeľa cez rok.
14. 6.

Bohoslužby vyčlenené pre ľudí nad 65 rokov a seniorov sú zvýraznené.

Prosíme vás, aby ste rešpektovali časy a pokyny usporiadateľov.
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e-mail: he.sidl3@abuke.sk         www.humenne3.rimkat.sk          tel.: 057 / 77 23 701    

12: 00 + Ján, Terézia, Jozef, Mária

18: 00 úmysel z KBM    + Ladislav

18: 00        
+ Milan 5. výr.
( Behúnová )

12: 00  + Matúš, Pavol

12: 00 úmysel z KBM ZBP Michal,       
 Zdenka s rod.

18: 00 ZBP Mária „68“ s rod.
 Alena „46“  s rod. Oliverko „2“  

7: 00  úmysel z KBM- ZBP Magda 
 s rod. „77“
12: 00  úmysel z KBM  + Michal a + z rod. 
 Mlejových a Záhradkových

18: 00    + Ondrej, Barbora, Michal, Monika

16:30        
+ Mária Šefan

(Dudiak)

18: 00
Pro populo

12: 00       úmysel z KBM - ZBP Ľuboslav  
 s rod. 

18: 00       sv. omša detí        
 + Ján, Mária

8: 00         úmysel z KBM- ZBP Anton

18: 00        +  Jozef

7: 30          Pro populo                  

9: 00           ZBP Roman „40“

10: 30        ZBP Ján a Alžbeta 
                     
15: 00        na úmysel celebranta

8: 00
Na úmysel celebranta

10: 00
Na úmysel celebranta


