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RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ 
SV. KOŠICKÝCH MUČENÍKOV, HUMENNÉ

25. VÝROČIE
KONSEKRÁCIE KOSTOLA SVÄTÝCH KOŠICKÝCH MUČENÍKOV

SVÄTOREČENIA KOŠICKÝCH MUČENÍKOV

Pozývame Vás na odpustovú slávnosť 
ku cti svätých košických mučeníkov

v nedeľu 6. septembra 
2020 o 10:30 hod. 

Hlavným celebrantom bude Mons. JCDr. Juraj Kamas, PhD.
Kancelár Arcibiskupského úradu v Košiciach

„Dnes si s vďačným obdivom pripomíname týchto troch odvážnych svedkov evanjelia. 
Oni v čase skúšky odolali lákaniam i mukám  a radšej postúpili smrť, ako by mali zaprieť vieru 

a vernosť Kristovi a Cirkvi. Toto ich vrcholné svedectvo svieti pred nami ako žiarivý príklad 
evanjeliovej dôslednosti, ktorý treba mať pred očami v ťažkých a riskantných chvíľach voľby, 

ktoré nechýbajú ani dnes.“  
Ján Pavol II, z homílie pri svätorečení košických mučeníkov 2.7.1995



TROJKA V TATRÁCH
2020

Vyrazili sme už skoro ráno o 6:00 a natešene sme očakávali príchod do cieľa, ktorého 
sme sa dočkali po 4 dlhých hodinách cesty. Tento rok sme si ako novú nepoznanú 
destináciu Vysokých Tatier vybrali Žiarsku chatu. Túru sme začali v Žiarskej doline 
na parkovisku a následne sme vyšli po „asfaltke“ až  ku chate. Tu sme sa občerstvili, 
načerpali nové sily a následne časť odhodlaných turistov pokračovala ďalej na Ži-
arske sedlo. Táto cesta bola omnoho zaujímavejšia, keďže viedla pomedzi stromy, 
potôčiky a nakoniec cez skaly. Cestu nám skrášlilo aj počasie, ktoré vyšlo na jed-
notku. Dokonca sa nám podarilo stretnúť aj svište.
Na vrchole to už bolo o inom. Kochali sme sa nádhernou tatranskou prírodou a 
úžasnými panorámami, ktoré boli tou najlepšou odmenou. Už oddýchnutí, s plnými 
galériami fotiek, sme sa vydali na cestu späť k autobusom. Našlo sa aj pár odvážliv-
cov, ktorí sa boli namočiť do malého Žiarskeho plesa. Ku chate sme si to síce všetci 
vyšliapali pešo, no cestou naspäť si časť z nás požičala kolobežky a my ostatní, ktorí 
sme nestíhali, sme museli doslova bežať. Nakoniec všetko dobre dopadlo a stihli sme 
prísť na parkovisko len s polhodinovým meškaním.
Na záver by sme sa chceli všetkým poďakovať všetkým za krásne prežitý deň a za 
skvelú atmosféru, pánovi farárovi za organizáciu, Mestu Humenné za dotáciu 203 € 
na túto našu turistickú akciu, ZKSM za pomoc pri organizácii 
a hlavne pánom šoférom za trpezlivosť. Tešíme sa o rok.

Maroš Soták a Samuel Šutka

V utorok 11.8.2020 sme sa už ako každoročne 
( po 8 x ) vybrali na výlet do Vysokých Tatier

OZNAMY
V prvopiatkovom týždni bude farská kancelária zatvorená.

Adorácia na prvý piatok: Humenné od 7:30 18:00 o 15:00 hod. KBM, Lackovce od 
16:15- 18:00 hod., Kochanovce od 16:00-17:00 hod. 



Dnešným dňom ( nedeľou 30.8.2020) sa začíname v rámci prípravy na našu 
odpustovú slávnosť modliť deviatnik k našim patrónom sv. košickým mučeníkom. 

Deviatnik nájdete aj na našej farskej webovej stránke. 

Na budúcu nedeľu, 6. septembra, v Kochanovciach a v Lackovciach je pri nedeľnej sv. omši 
vyhlásená zbierka na kostol danej filiálky. Zbierka na farský kostol bude 20. septembra. 

Rodičom, ktorí by chceli prihlásiť svoje deti k príprave k prvému sv. prijímaniu 
a birmovania oznamujeme, že prihlášky k príprave nájdete na našej webovej stránke 

ako aj pri východe z kostola. Prvé stretnutie birmovancov bude 
v našom farskom kostole po sv. omši v stredu 9. septembra o 18:00 hod.. a prvé stret-
nutie prvoprijimajúcich detí a ich rodičov bude v piatok 11. septembra o 18:00 hod..

Dospelí, ktorí by chceli prijať sviatosť krstu, Eucharistie alebo birmovania nech v úrad-
ných hodinách kontaktujú pána kaplána Mareka. 

Lackovce: v rámci výzvy predsedu PSK Milana Majerského sme dostali na vitráže okien od 
predsedu PSK dotáciu 2.000 €. Ďakujeme.

Ak Boh dá, v týždni od 7.-11.9.2020 je plánovaná montáž vitráži na našom filiálnom 
kostole v Lackovciach. Z toho dôvodu v danom týždni budú sv. omše v Lackovciach 

v upravenom čase. 

Kochanovce: Najbližšie stretnutie kostolnej rady s pánom farárom bude v stredu 
9.septembra po sv. omši. 

Vysluhovanie

sviatosti
zmierenia

31.8.-6.9.2020

 

Farský kostol 
košických mučeníkov

Pondelok                     17:30 -17:55          

Utorok 10:30 -12:00

Streda                      17:30 – 17:55   

Štvrtok 17:00-18:00  

Kochanovce Utorok                         15:45 – 17:00

Lackovce Streda                         15:45 – 17:00

V prvopiatkovom týždni bude farská kancelária zatvorená.

Adorácia  na  prvý  piatok:  Humenné od  7:30  18:00  o 15:00  hod.  KBM,
Lackovce od 16:15- 18:00 hod., Kochanovce od 16:00-17:00 hod. 

Ohlášky: 

Oznamujeme Vám, že sviatosť manželstva v mesiaci september chcú prijať

Ľubomír László, Čaňa- Nikola Škovránková, Třebíčska 12.9.- Humenné Sokolej

Jakub Lukáč  Třebíčska – Petra Strouhalová, Cheb, 12.9. Humenné 

Branislav Brecik, Humenné –Dominika Otavková, Lackovce, 19.9.2020 Humenné GK

Jaroslav Vočko, Rovné – Katarína Mihaľová, Topoľovka, 19.9. Humenné

Lukáš Bobaľa, Košická – Olívia Grešová, Kochanovce, 26.9. Kochanovce

Ladislav Lesniak, Maďarská-  Anna Kenderešová, Kochanovce, 26.9. Kochanovce

Daniel Brehovský, Baškovce – Katarína Oľhová, Laborecká, 26.9. Humenné

------------------------------------------------------------------

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.
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