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Príhovor otca arcibiskupa
pred návštevou Svätého Otca Františka v Košiciach
Milí bratia a sestry,
prv než Ježiš poveril svojich učeníkov poslaním učiť a posväcovať všetky národy, uistil
ich o svojej neustálej prítomnosti: Ja som s vami po všetky dni (Mt 28, 20).
Skúsenosť tých, ktorí v priebehu storočí uverili v Ježiša a prijali ho za svojho Vykupiteľa
a Pána, to neustále potvrdzuje. Ježiš Kristus je vždy s nami.
Je s nami nielen vo chvíľach oslavy jeho Otca v okamihoch radosti, úsilí konať dobro
a pomáhať iným, On je s nami i vtedy, keď nastal protichodný vietor a zrazu sme zmietaní
vlnami rozbúrených okolností, myšlienok, názorov, pocitov. Je s nami, keď sme zneistení,
ustráchaní. Nenecháva nás ako siroty (Jn 14, 18). Je s nami vo svojom slove, vo sviatostiach,
zvlášť v Eucharistii.
V nasledujúcich dňoch chceme precítiť Ježišovu starostlivosť a dobrotu v stretnutiach
so Svätým Otcom Františkom, nástupcom apoštola Petra. V jeho návšteve našej arcidiecézy
a mesta Košice vidíme mimoriadny prejav Božej dobroty.
Po slávení gréckokatolíckej liturgie s našimi bratmi a sestrami v Prešove chce svoj čas
venovať dvom početným skupinám: na Luníku IX sa stretne s rómskou komunitou a na
štadióne Lokomotíva s mládežou. Upriamenie pozornosti na tieto dve skupiny neodsúva
nikoho, ba naopak, je veľkou výzvou nevynechávať ich zo svojho ľudského a pastoračného
úsilia, aby cez nás konkrétne pocítili Ježišove slová: Som s vami.
Iba niekoľko dní nás delí od príchodu Svätého Otca na Slovensko a do Košíc. Chcem vás
poprosiť o zopár prejavov našej ústretovosti:
- každý z nás zintenzívnime osobnú modlitbu za Svätého Otca Františka a za úspešné
naplnenie jeho misie medzi nami;
- pokúsme sa po tieto dni o prejavy väčšej radosti, úctivosti a ústretovosti k druhým;
- aj v tejto bezprostrednej chvíli pred návštevou Svätého Otca, chcem zopakovať svoje
pozvanie: Príďte do Košíc na stretnutie s pápežom Františkom;
- vzhľadom na pandémiu dodržujme stanovené opatrenia a pokyny usporiadateľov;
- všetkým, ktorí nebudú môcť byť osobne prítomní, odporúčam sledovať televízne prenosy
z jednotlivých podujatí so Svätým Otcom.
Vo vernosti Svätému Otcovi a v pokore pred Bohom prijmite do sŕdc slová, ktoré nám
adresuje, a požehnanie, ktoré bude vyprosovať pre nás, nech sa stane uistením, že Ježiš
je stále s nami.
Prajem vám, aby nasledujúce dni boli posilnením viery a mocným impulzom naďalej
v pokore kráčať so svojím Bohom (Mich 6, 8).
= Mons. Bernard Bober
arcibiskup - metropolita

O Z N A M Y
Príprava k sv. birmovania: Tých, ktorí by sa chceli v našej farnosti zapojiť v tomto školskom
roku do prípravy k sv. birmovania pozývame v stredu 8. septembra na sv. omšu o 18:00 hod.
a následne na prvé organizačné stretnutie. Do prípravy povzbudzujeme študentov stredných
škôl a starších. Na prvé kandidátov birmovania - stredoškolákov -pozývame aj ich rodičov.
Na prvé stretnutie prosím prineste vyplnenú prihlášku- tu nájdete na farskom webe resp. pri
východe z kostola.
Príprava k prvému sv. prijímaniu: prípravu detí k prvému sv. prijímaniu a spovedi začíname
v piatok 10. septembra na detskej sv. omši o 18:00 hod.- po sv. omši bude prvé organizačné
stretnutie rodičov. Na prvé stretnutie prosím prineste vyplnenú prihlášku- tu nájdete na
farskom webe resp. pri východe z kostola.
Zvonenie zvonov pri návšteve Svätého Otca Františka
Konferencia biskupov Slovenska rozhodla, že súčasťou privítania Svätého Otca Františka na
Slovensku bude zvonenie zvonov vo všetkých farnostiach. V nedeľu 12. septembra 2021
o 15.30 nech sa rozozvučia zvony na všetkých kostoloch našej arcidiecézy minimálne v trvaní
piatich minút.
Snúbenecké náuky -Snúbenecké náuky pre snúbencov sobášiacich sa v našej farnosti:
22.10. – 23.10.2021 a 12.3. – 13.3. 2022
Ďalšie stránky a dátumy náuk nájdete na:
ARCIDIECÉZNE CENTRUM PRE RODINU Košiciach: http://rodina.rimkat.sk/
Celoslovenská ponuka. https://www.domanzelstva.sk/ alebo https://www.upc.uniba.sk/
predmanzelska-priprava/
Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali prípravu na manželstvo, (odporúčame aj rok
dopredu) a nenechávali si to na poslednú chvíľu.
Zároveň povzbudzujeme tých, ktorí zamýšľajú vstúpiť do manželstva v roku 2022 a chceli by
sobáš v našej farnosti, aby si včas zarezervovali termín sobáša a predmanželský kurz.
Úmysly sv. omší: Lackovce a Kochanovce: úmysly na sv. omše v našich filiálnych kostoloch
budeme brať po 19.9.2021
Zbierka na FapC Humenné – 12.9 2021
Zbierka vyhlásenia KBS na Rádio Lumen 19.9. 2021
Medzinárodný eucharistický kongres Od 5. do 12. septembra 2021 sa uskutoční 52. Medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti. Jeho mottom sú slová žalmu: „V tebe sú všetky
moje pramene“ (Ž 87, 7). V stredu 8.09.2021 o 17.00 v Kostole sv. Jozefa v Budapešti bude
slúžiť svätú omšu Mons. Bernard Bober, arcibiskup. Adresa kostola:
Horvath Mihály tér 7, 1082 Budapest.

Ohlášky:
Oznamujeme Vám, že sviatosť manželstva v mesiaci september/ október chcú prijať:
11.9.2021 Michal Maturkanič, Humenné a Katarína Lechmanová, Michalovce
11.9.2021 Lukáš Vaľo, V. Revištia a Veronika Dudiaková, Lackovce
11.9.2021 Tomáš Dlužanin, Na Podskalku a Zuzana Gurňáková, Laborecká
18.9.2021 Roman Cap, Laborecká a Veronika Voroňáková, Laborecká
18.9.2021 Matúš Mlynarčík, Levoča a Eva Rondziková, Lackovce
2.10.2021 Jakub Ondik, Snina a Martina Husovská, Lackovce
9.10.2021 Dominik Matovčík, Ľubiša a Nikoleta Belcáková, Laborecká
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.

Pripravujeme
Stretnutie Združenia Faustínum- nedeľa 26.9.2021
APOŠTOLSKÁ NÁVŠTEVA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA - informácie z ABÚ Košice
Registrácia už len niekoľko dní
Keďže sa blíži termín stretnutia na registráciu už zostáva len niekoľko dní. Prosíme preto
nenechávajte si prihlasovanie na poslednú chvíľu, ale registrujte sa čo najskôr. Je našim prianím a snahou nájsť cestu k možnosti uvoľnenia opatrení, aby sa stretnutia so Svätým Otcom
Františkom na štadióne Lokomotíva mohli zúčastniť aj testovaní a tí, čo prekonali Covid-19,
teda podujatie formou OTP. Prosíme modlitbu na tento úmysel, aby sme našli spôsob, ako to
zrealizovať. S najväčšou pravdepodobnosťou sa budú môcť stretnutia na Lokomotíve zúčastniť aj mladí vo veku 12-18 rokov s potvrdeným negatívnym testom (24-hodinový antigenový
test, 72-hodinový PCR test, alebo potvrdenie o prekonaní Covid-19 nie staršie ako 180 dní).
Predbežne zisťujte záujem v tejto vekovej kategórii nezaočkovaných. No radi by sme toto
vekové rozpätie rozšírili na všetky vekové skupiny. Všetky informácie budeme aktualizovať a zverejňovať, sledujte naše sociálne siete a webstránku www.navstevapapeza.sk. Link na
prihlásenie: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/
QR kód je vstupenka na stretnutie
Zaregistrovaným účastníkom systém automaticky posiela mail s potvrdením registrácie.
Následne sa údaje preverujú v systéme NCZI. Až po preverení bude účastníkovi stretnutia
poslaná mailom vstupenka s QR kódom.
Ak ste sa riadne zaregistrovali a vstupenku zatiaľ nemáte, buďte trpezliví, ona príde.
Ak niekomu prišiel mail so zamietnutým stanoviskom NCZI kvôli chybe ich systému, nech
kontaktuje call centrum, ktoré pomôže opraviť zápis. +421 222 200 075 (pon – pia 8:30h – 16:30h)

Poriadok bohoslužieb
6. 9. 2021 - 19. 9. 2021

Vydáva Rímskokatolícka farnosť sv. Košických mučeníkov, Humenné
so sídlom: Dargovských hrdinov 6177/22, 066 01 Humenné
Bez jazykovej a pravopisnej úpravy.
e-mail: he.sidl3@abuke.sk
www.humenne3.rimkat.sk
tel.: 057 / 77 23 701

