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Narodil sa Kristus Pán...
Ježiš sa narodil, žil a zomrel preto, aby človek vedel, 

že je Bohom milovaný  aj napriek svojej nedokonalosti. 
A že len vtedy, keď ho bude nasledovať a bude žiť ako Ježiš 

teda pre druhých, nájde šťastie, ktoré hľadá pre seba i pre druhých. 

František Petro, farár
Matúš Hatok, farský vikár

Vďaka času Vianoc nezabudnime 
kto sme, nezabudnime čo chceme, 
nezabudnime odkiaľ pochádzame, 

nezabudnime kam ideme...!

Vianoce, sviatky Narodenia nášho 
Pána, nech nám pripomínajú 
že sme Božími deťmi,  že ak 

chceme žiť šťastný a pokojný život 
dokážeme to len nasledovaním 

Boha od ktorého sme život dostali.

Prajeme vám drahí bratia a sestry 
radostný, požehnaný čas 

Narodenia Pána



Betlehemské svetlo
     Plameň z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme – „Betlehemské svetlo“ nám aj tento rok pri-
nesú skauti. Pred našim farským kostolom sv. Košických mučeníkov v Humennom budú skauti 

rozdávať Betlehemské svetlo na štedrý deň 24.decembra od 9:00 hod.  do  14:00 hod.

sv. Ján, apoštol – požehnanie vína
     Podľa kresťanskej tradície apoštol Ján kedysi požehnal nádobu s otráveným vínom a tým zbavil 

jed jeho účinku. Žehnanie vína sa tradične koná v deň sviatku tohto svätca. Aj v našej farnosti 
v tento deň bude požehnanie vína – na svätú omšu si z domu doneste víno, ktoré pri svätej omši 

požehnáme.

svätá Rodina – oBnova manželských sľuBov
     V piatok 30. 12. slávime sviatok Svätej rodiny Ježiša Márie a Jozefa. Pri svätých omšiach 

požehnáme manželov. Manželia si v tento deň môžu obnoviť svoj manželský sľúb. 
Prosím manželov, aby  počas svätej omše stáli pri sebe.

Ďakovná svätá omša
     V sobotu 31. 12. ráno pri svätej omši o 8:00 a pri ranných svätých omšiach na filiálkach 

poďakujeme dobrému Bohu za všetku jeho starostlivosť, dobrodenia a požehnania, ktoré sa nám 
dostalo v uplynulom roku 2022.

Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa v  kostole zúčastňuje na slávnostnom recitovaní, 
alebo na speve hymnu Te Deum laudamus – Teba, Bože chválime, v posledný deň (civilného) roka 

(čiže 31. decembra), aby sa tak poďakoval za všetky dobrodenia, ktoré dostal v priebehu končiaceho roka. 

adoRácia na pRelome Rokov
     Pozývame na adoráciu 31. 12. 2022 od 23:30 hod. s Eucharistickým požehnaním o 24:00 hod. 

Prežime prechod do Nového roka 2023 pred Eucharistickým Kristom vyprosujúc si potrebné 
milosti do ďalších dni Nového roka.

kanceláRia faRského úRadu
Farská kancelária bude od 19. decembra 2022 do 7. januára 2023 zatvorená. 
Ak budete potrebovať službu farskej kancelárie oslovte kňaza po svätej omši.

požehnanie pRíBytkov
     Vo vianočnom období je zvykom požehnávať naše príbytky. Kto by si chcel dať v našej farnosti 

požehnať byt, alebo dom, nahláste sa v sakristii kostola do 30. decembra. Požehnávať príbytky 
pôjdeme 6. januára a 7. januára 2023.

milodaRy
     Bohuznámy na kostol oferoval 250,- eur, Bohuznáma 20,- eur.



Rozpis BohoslužieB – 4. adventný týždeň
19. decemBeR – 25. decemBeR 2022
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Rozpis bohoslužieb – vianočná oktáva
26. december 2022 – 1. Január 2023


