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Mnohí sa v nasledujúcich dňoch nechajú viesť 
vlnou Halloweenu a kreslia si rôzne strašidelné 
symboly na tváre, odevy i domy. Naše obchody,
naše ulice, televízne obrazovky a miesta nášho 
spoločenského života budú plné čarodejníkov 
a kadejakých démonov. Ako sa vyznať v tom, 
čo sa nám ponúka a aký postoj zaujať? 

Dnešný Halloween predstavuje smrť ako rozklad 
človeka a dôvod strachu. Je tu reálne nebez-
pečenstvom pre mladých ľudí kvôli nárastu 
okultnej aktivity: „Psychiatrické a psycholo-
gické štúdie ukazujú, že deti nemôžu spať, sú 
rozrušené, depresívne, so samovražednými 
sklonmi.“ Deti pri príležitosti Halloweenu 
nosia morbídne kostýmy zabitých, zavražde-
ných či zombíkov, čo je v ostrom protiklade s 
tým, ako sa na smrť pozeráme z perspektívy 
kresťanskej nádeje. 

Sviatok všetkých svätých, 
alebo Halloween ???

Ako kresťania veríme, že v Ježišovi Kristovi nad nami smrť nemá moc a stáva sa nevy-
hnutnou bránou k večnému životu. Vražda človeka je zlom, ktoré treba odmietnuť, nie 
výjavom, z ktorého by sme si mali uťahovať či dokonca ho doma alebo v školách oslavovať. 
Máme veľa možností a dôvodov na to, aby sme podnecovali naše srdcia a srdcia našich 
detí dobrom a nie ideou zla a smrti! Preto pozývame deti našej farnosti na karneval svä-
tých... deti nech si vyberú svätého za ktorého sa prezlečú a predstavia jeho život...
Nie strach a nepokoj napĺňajú dušičkový čas, ale nádej neba a večnosti ku ktorej smerujeme... 
chceme sa radovať zo svätými, chceme objavovať kresťanské korene a nádej v čosi pekné, 
čo prináša Boh do nášho života. 

Tešíme sa na vás v pondelok 31. 10. 2022 od 14:00 hod. 
v centre voľného času na sídl. III. v Humennom.

31. október
od 14:00 do 17:00 (centrum voľného času)



UZAVRETIE SVIATOSTI MANŽELSTVA V NAŠEJ FARNOSTI
Snúbenci, ktorí plánujú prijať sviatosť manželstva v roku 2023 v našej farnosti, nech si 

v kancelárii farského úradu nahlásia termín sobáša.

ZMENA ČASU !!!
V noci z 29. na 30. októbra 2022 sa mení čas. O 3:00 hod. letného času posúvame hodiny 

na 2.00 hod. stredoeurópskeho času.

ODPUSTKY PRE DUŠE V OČISTCI
Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa 
Modlitbu Pána a vyzná vieru - Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré môžno privlastniť 
iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tieto podmienky:
- svätá spoveď;
- sväté prijímanie;
- modlitba na úmysel Svätého Otca – (Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu...)
- vylúčenie pripútanosti k hriechu (aj všednému).

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín od 1. Novembra do 8. Novembra a pomodlí sa za 
zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, treba splniť 
aj ďalšie obvyklé podmienky:
- svätá spoveď  (jedna spoveď stačí na všetky odpustky)
- Modlitba Pána-Otče náš, Vyznanie viery–Verím v Boha
- sväté prijímanie;
- modlitba na úmysel  Svätého Otca – (Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu...)
- vylúčenie pripútanosti k hriechu (aj všednému).

ADORÁCIA ZA ZOSNULÝCH
2. novembra bude vo farskom kostole svätá omša o 18:00 hod. obetovaná za zosnulých 

z našej farnosti. Po svätej omši bude adorácia, kde budeme prosiť za našich drahých 
zosnulých a vyprosovať im milosť neba. Pozývame k tejto modlitbe.

Sviatosť zmierenia pred Prvým piatkom a     pred Dušičkovou oktávou:

Humenné – Farský kostol Lackovce Kochanovc

e

24. október   Pondelok -------------------- ---------------- 16:00 – 17:00

25. október   Utorok 6:30 – 7:00 16:00 – 17:00 ----------------

26. október   Streda 17:00 – 18:00 ---------------- ----------------

27. október  Štvrtok 14:30 – 18:00
-budú spovedať 4 kňazi- 

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

Adorácia na prvý piatok v     mesiaci – 4. november 2022

Humenné – Farský kostol Lackovce Kochanovce

7:30 – 17:50
- 15:00 spoločná modlitba v Hodine milosrdenstva

15:15 – 17:50 15:00 – 16:45

Rozpis bohoslužieb – 30. týždeň cez rok

24. október – 30. október 2022

Farský kostol
KM

Lackovce Kochanovce Kaplnka 

Pondelok
24.10.
Féria

12:00
+ Tomáš 17:00

+ r. Porochnavých, 
r. Kováčových 

Utorok
25.10.
Féria

7:00
+ Ján Jenčík (pohr.)

17:00
+ František Behún

(pohr.)

Streda
26.10.
Féria

18:00
 ZBP Michal s rod.

15:30

Štvrtok
27.10.
Féria

18:00
ZBP Alena (70r.) 

Piatok
28.10.

Sv. Šimona a Júdu

18:00
+ Jozef Kurila

 

Kochanovce



ROZPIS BOHOSLUŽIEB – 30. TÝŽDEŇ CEZ ROK
24. OKTÓBER – 30. OKTÓBER 2022
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