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POKOJ, KTORÝ NÁM DÁVA 
ZMŔTVYCHVSTALÝ KRISTUS, 

NECH VÁS STÁLE VIAC NAPĹŇA NOVOU SILOU, 
RADOSŤOU A HORLIVOSŤOU PRI ŠÍRENÍ 

JEHO KRÁĽOVSTVA

Požehnané a milostiplné prežívanie 
sviatkov Vzkriesenia nášho Pána 

v modlitbách vyprosujú

Farár Jozef a kaplán Marek



Oznamy

Aj v tomto roku vás pozývame na celomestskú krížovú cestu na Kalvárii v Humennom, 
na Veľký piatok o 9:00 hod. 

Lackovce a Kochanovce: krížová cesta o 10.00 hod. 

Prosíme mužov a chlapcov o pomoc pri službe stráženia hrobu. Nahlásiť sa na 
jednotlivú hodinu môžete v sakristii.

Úplne odpustky vo Veľkonočnom trojdní môžeme získať za zvyčajných podmienok 
(svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca – a vylúčenie 

akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) 1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti 
na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo- Ctíme túto sviatosť 

slávnu 2. za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení (pri obradoch) 
na Veľký piatok 3. za obnovu krstných sľubov pri slávení veľkonočnej vigílie

Ohlášky
Oznamujeme Vám, že sviatosť manželstva v mesiaci apríl a máj chcú prijať

 23.apríla  Rastislav Antoš, Lackovce a Kristína Hodorová, N. Ladičkovce
 7.mája  Ján Cichý, Hrabovec nad Laborcom a Zuzana Naščáková, Laborecká
 14. mája  Ladislav Vasilenko, Košická a Mária Strižencová, Kochanovce 
 21. mája  Igor Tyšš, Sl. Volová – Natália Rondziková, Lackovce
 28. mája  Lukáš Mišľan, Laborecká- Henrieta Madejová, Zubné

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 

Aj v tomto roku vás pozývame na celomestskú krížovú cestu na Kalvárii v Humennom, na
Veľký piatok o 9:00 hod. Lackovce a Kochanovce: krížová cesta o 10.00 hod. 

Prosíme mužov a chlapcov o pomoc pri službe stráženia hrobu. Nahlásiť sa na jednotlivú
hodinu môžete v sakristii.

Požehnanie jedál 

Biela sobota 

Kaplnka Božieho

milosrdenstva

14:00

Lackovce 14:00

Kochanovce 14:00

Humenné 15:00

Veľkonočná nedeľa Humenné 7:00

Úplne odpustky vo Veľkonočnom trojdní môžeme získať za zvyčajných podmienok ( svätá
spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca – a vylúčenie akejkoľvek záľuby
aj  v  ľahkom  hriechu)  1.  pri  verejnej  adorácii  Najsvätejšej  sviatosti  na  Zelený  štvrtok
recitovaním alebo spevom Tantum ergo- Ctíme túto sviatosť slávnu 2. za nábožnú účasť na
poklone kríža pri liturgickom slávení ( pri obradoch ) na Veľký piatok 3. za obnovu krstných
sľubov pri slávení veľkonočnej vigílie

Ohlášky: Oznamujeme Vám, že sviatosť manželstva v mesiaci apríl a máj chcú prijať

23.apríla Rastislav Antoš, Lackovce a Kristína Hodorová, N. Ladičkovce

7.mája Ján Cichý, Hrabovec nad Laborcom a Zuzana Naščáková, Laborecká

14. mája Ladislav Vasilenko, Košická a Mária Strižencová, Kochanovce 

21. mája Igor Tyšš, Sl. Volová – Natália Rondziková, Lackovce

28. mája Lukáš Mišľan, Laborecká- Henrieta Madejová, Zubné

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.

Požehnanie jedál 



Poriadok bohoslužieb
11. 4. 2022 - 17. 4. 2022
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Poriadok bohoslužieb
18. 4. 2022 - 24. 4. 2022


