
 

 

• Pozývame Vás na fašiangové odprosujúce adorácie, ktoré budú v našej 
farnosti takto: 

 
 

• Popolcovou stredou (01.03.) začína Pôstne obdobie. Je to deň prísneho 
pôstu. Popolec budeme udeľovať pri všetkých sv. omšiach v tento deň. 

• HE: Počas pôstneho obdobia budú pobožnosti Krížovej cesty v piatok 
o 17:15 hod. a v nedeľu o 14:30 hod. V nedeľu po pobožnosti budú pôstne 
kázne. 

• V sobotu 4. marca 2017 prihlásení na Farskú sánkovačku nech si so sebou 

zoberú: uterák, plavky, desiatu a suché veci na prezlečenie.  

 Na budúcu 1. pôstnu nedeľu (5. marca) sa bude konať celoslovenská „Jarná 

zbierka na charitu“. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať. 

• NsP: Na popolcovú stredu (01.03.) bude svätá omša o 7:30 hod.! 

• Cirkevná spojená škola v Humennom pre tých, ktorí uvažujú o možnosti za-
písať dieťa na túto školu ponúka dňa 2. marca 2017 od 7:45 hod. možnosť 
spoznať priestory školy, budúcim prvákom zúčastniť sa na vyučovacej hodi-
ne a osobný rozhovor. 

• V nedeľu (26.02.) o 15.00 hod. bude v kostole sv. Košických mučeníkov 

stretnutie Združenia Faustínum. 

• Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach oznamuje všet-

kým, ktorí cítia povolanie ku kňazstvu, že žiadosť o prijatie je potrebné poslať 

do 31. marca 2017 na adresu seminára v Košiciach. Samozrejme treba kon-

taktovať aj svojho vlastného farára, aby napísal odporúčanie na prijatie. 

 Pozývame vás na duchovnú farskú púť do Maďarska v dňoch 6.–9. mája 

2017. Budeme putovať po miestach, ktoré sú spojené s niektorými svätcami 

z nášho farského oltára. Cena púte je 160€ a treba ju vyplatiť pri zápise 

v sakristii farského kostola. Pri zápise si hneď vyberiete aj miesto v autobuse. 

• V roku 100. výročia fatimských zjavení vás pozývame na farskú púť do  

Fatimy. Cestou navštívime aj iné pútne miesta: Padovu, La Salette a Lurdy. 

Púť bude trvať 9 dní v termíne: 14.10.–22.10.2017. Cesta do Fatimy je auto-

busom, cesta späť lietadlom. V autobuse budeme iba 1 noc, zvyšné noci bu-

deme mať vždy ubytovanie. Cena púte je 650€. Podrobný program je na výve-

ske pred kostolom a na našej webovej stránke. Zapisovanie je v sakristii kos-

tola. Termín zapisovania do 20. marca. Pri zápise si hneď vyberiete aj miesto 

sedenia v autobuse. 

Farský kostol 
Nedeľa 15:00 – 17:45 

Utorok 15:00 – 17:45 

Brestov Pondelok 15:00 – 16:45 

Kochanovce Pondelok 15:00 – 17:45 



 

 

P ô s t n e   z a m y s l e n i a 
 

Počas pôstnych nedieľ vás pozývame  
do nášho farského kostola na Pôstne zamyslenia.  

Začíname vždy o 14:30 krížovou cestou  
a potom nasleduje pôstne zamyslenie 

05. marec – 1. pôstna nedeľa 
         Nevyhnutnosť obnovy v našom živote 
12. marec – 2. pôstna nedeľa 

Čo znamená pokánie? 
19. marec – 3. pôstna nedeľa 

Zmierte sa s Bohom! 
26. marec – 4. pôstna nedeľa 

Pokušenie a taktika Satana  
02. apríl    – 5. pôstna nedeľa 

Božie milosrdenstvo   

Kazateľom je: ThDr. Vladimír Šosták, PhD., biskupský vikár 

 

FARSKÉ OZNAMY NA 8. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
27.02.2017 – 05.03.2017 

 

 Sv. spoveď pred prvým piatkom: 

 

 
 
Starých a chorých navštívime doma v piatok (03.03.) od 8:00 hod.  

Vo farskom kostole je počas celého prvého piatku Eucharistická adorácia. 
 
Farská kancelária bude počas týždňa zatvorená. 
 

Humenné 

Utorok 10:30 – 12:00 

Streda 10:30 – 12:00 

Štvrtok 16:30 – 18:00 

Brestov Pondelok od 16:00 

Kochanovce Pondelok od 16:45 

NsP Utorok od 15:00 



 

 

• Pozývame Vás na fašiangové odprosujúce adorácie, ktoré budú v našej 
farnosti takto: 

 
 

• Popolcovou stredou (01.03.) začína Pôstne obdobie. Je to deň prísneho 
pôstu. Popolec budeme udeľovať pri všetkých sv. omšiach v tento deň. 

• HE: Počas pôstneho obdobia budú pobožnosti Krížovej cesty v piatok 
o 17:15 hod. a v nedeľu o 14:30 hod. V nedeľu po pobožnosti budú pôstne 
kázne. 

• V sobotu 4. marca 2017 prihlásení na Farskú sánkovačku nech si so sebou 

zoberú: uterák, plavky, desiatu a suché veci na prezlečenie.  

 Na budúcu 1. pôstnu nedeľu (5. marca) sa bude konať celoslovenská „Jarná 

zbierka na charitu“. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať. 

• NsP: Na popolcovú stredu (01.03.) bude svätá omša o 7:30 hod.! 

• Cirkevná spojená škola v Humennom pre tých, ktorí uvažujú o možnosti za-
písať dieťa na túto školu ponúka dňa 2. marca 2017 od 7:45 hod. možnosť 
spoznať priestory školy, budúcim prvákom zúčastniť sa na vyučovacej hodi-
ne a osobný rozhovor. 

• V nedeľu (26.02.) o 15.00 hod. bude v kostole sv. Košických mučeníkov 

stretnutie Združenia Faustínum. 

• Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach oznamuje všet-

kým, ktorí cítia povolanie ku kňazstvu, že žiadosť o prijatie je potrebné poslať 

do 31. marca 2017 na adresu seminára v Košiciach. Samozrejme treba kon-

taktovať aj svojho vlastného farára, aby napísal odporúčanie na prijatie. 

 Pozývame vás na duchovnú farskú púť do Maďarska v dňoch 6.–9. mája 

2017. Budeme putovať po miestach, ktoré sú spojené s niektorými svätcami 

z nášho farského oltára. Cena púte je 160€ a treba ju vyplatiť pri zápise 

v sakristii farského kostola. Pri zápise si hneď vyberiete aj miesto v autobuse. 

• V roku 100. výročia fatimských zjavení vás pozývame na farskú púť do  

Fatimy. Cestou navštívime aj iné pútne miesta: Padovu, La Salette a Lurdy. 

Púť bude trvať 9 dní v termíne: 14.10.–22.10.2017. Cesta do Fatimy je auto-

busom, cesta späť lietadlom. V autobuse budeme iba 1 noc, zvyšné noci bu-

deme mať vždy ubytovanie. Cena púte je 650€. Podrobný program je na výve-

ske pred kostolom a na našej webovej stránke. Zapisovanie je v sakristii kos-

tola. Termín zapisovania do 20. marca. Pri zápise si hneď vyberiete aj miesto 

sedenia v autobuse. 

Farský kostol 
Nedeľa 15:00 – 17:45 

Utorok 15:00 – 17:45 

Brestov Pondelok 15:00 – 16:45 

Kochanovce Pondelok 15:00 – 17:45 



 

 

P ô s t n e   z a m y s l e n i a 
 

Počas pôstnych nedieľ vás pozývame  
do nášho farského kostola na Pôstne zamyslenia.  

Začíname vždy o 14:30 krížovou cestou  
a potom nasleduje pôstne zamyslenie 

05. marec – 1. pôstna nedeľa 
         Nevyhnutnosť obnovy v našom živote 
12. marec – 2. pôstna nedeľa 

Čo znamená pokánie? 
19. marec – 3. pôstna nedeľa 

Zmierte sa s Bohom! 
26. marec – 4. pôstna nedeľa 

Pokušenie a taktika Satana  
02. apríl    – 5. pôstna nedeľa 

Božie milosrdenstvo   

Kazateľom je: ThDr. Vladimír Šosták, PhD., biskupský vikár 

 

FARSKÉ OZNAMY NA 8. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
27.02.2017 – 05.03.2017 

 

 Sv. spoveď pred prvým piatkom: 

 

 
 
Starých a chorých navštívime doma v piatok (03.03.) od 8:00 hod.  

Vo farskom kostole je počas celého prvého piatku Eucharistická adorácia. 
 
Farská kancelária bude počas týždňa zatvorená. 

Humenné 

Utorok 10:30 – 12:00 

Streda 10:30 – 12:00 

Štvrtok 16:30 – 18:00 

Brestov Pondelok od 16:00 

Kochanovce Pondelok od 16:45 

NsP Utorok od 15:00 


