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Október-mesiac panny márie
Po duchovnom „elixíre“ odpustovej slávnosti máme pred sebou ružencový
mesiac. 7. septembra bol vrchol tejto odpustovej slávnosti a 7. októbra bude
deň zasvätený Ružencovej Panne Márii. Pomaly sa chýli k záveru aj spomienka
700-tého výročia ako aj roka 7-mičiek tu v Michalovciach. Na Slovensku
končí rok 7-bolestnej Panny Márie. Či je tento rok naozaj sedmičkový,
posúďme sami. Biblická 6 v protiklade k 7 hovorí o nedokonalosti, slabosti,
krehkosti človeka; 7 o dokonalosti, vznešenosti a plnosti. Ten rozdiel si
vypočítajme sami. Nemyslím 7 mínus 6, ale koľko nám chýba do plnosti
pokoja, lásky a milosrdenstva. V tomto je matematika oveľa komplikovanejšia,
ak vôbec možno použiť algebru.

Odpustová slávnosť v kaplnke Ružencovej Panny Márie (v parku)
bude v nedeľu 5. októbra o 15.00 hod.( ruženec 14.30 hod.)

Arcidiecézna púť do Obišoviec
ku cti Ružencovej Panny Márie
sobota 4. októbra – odchod autobusu 13.15 h.
od farského kostola, návrat cca. 21.00 h.
večeradlo 15.30 h. sv. omša 16.30 h.
Kostolné námestie – riešenie
Mesto Michalovce na svojej web-stránke www.michalovce.sk v kolónke
SAMOSPRÁVA ponúka možnosť vyjadriť sa ku pripravovaným zmenám
architektonického spracovania Kostolného námestia. Je na mieste, aby sme do 31.10.
vyjadrili svoje názory a predniesli konštruktívne nápady a požiadavky. V tejto
súvislosti treba vnímať celistvosť námestia spolu dominantami kostolov
(gréckokatolíckeho i rímskokatolíckeho), kaštieľa, rotundy i chátrajúcej židovskej
synagógy (modlitebne). Pôvodný zámer vytvoriť kultúrno-duchovné miesto na oddych
môže byť zlými projektmi znemožnený. Nezabúdajme aj na prípadné obmedzenie
väčšieho priestranstva na odpustovú slávnosť s miestnom pre prenosné, alebo stále
pódium. Možnosť doterajšieho parkovania okolo kostola nemusí byť v budúcnosti
rešpektovaná. Preto reagujme nielen pripomienkami, ale aj návrhmi.

Pápež o návšteve v Albánsku
„Prechádzajúc hlavnou dopravnou tepnou Tirany, ktorá vedie z letiska na veľké
centrálne námestie, som mohol postrehnúť portréty štyridsiatich kňazov, zavraždených
počas komunistickej diktatúry, ktorých beatifikačná kauza úspešne prebieha. Títo
kňazi patria k stovkám veriacich kresťanov a moslimov, ktorí boli zavraždení, mučení,
väznení a poslaní do vyhnanstva iba preto, že verili v Boha. Boli to temné roky, počas
ktorých bola zlikvidovaná náboženská sloboda, veriť v Boha bolo zakázané, tisíce
kostolov a mešít bolo zničených, prerobených na obchody a kiná, v ktorých sa
propagovala marxistická ideológia, náboženské knihy boli spálené a rodičom sa
zakazovalo dávať deťom náboženské mená po predkoch. Spomienka na tieto
dramatické udalosti je podstatná pre budúcnosť národa. Pamiatka mučeníkov, ktorí
vytrvali vo viere, je zárukou pre budúci osud Albánska, pretože ich krv nebola vyliata
nadarmo, ale je semenom, ktoré prinesie plody pokoja a bratskej spolupráce. Dnes je
Albánsko vskutku príkladom nielen znovuzrodenia Cirkvi, ale aj pokojného spolužitia
medzi náboženstvami. Práve preto mučeníci nepredstavujú porazených, ale sú to
víťazi: v ich hrdinskom svedectve sa odráža všemohúcnosť Boha, ktorý vždy potešuje
svoj ľud, otvárajúc nové cesty a horizonty nádeje. „
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INFO okienko
BIRMOVANCI
Účasť na svätých omšiach v piatok o 18.00
hodine a v nedeľu je povinná. Počas
piatkových sv. omší je vždy prezenčka!
Je potrebné si vyhradiť čas na katechézu
(stretká), tak ako ste boli rozdelení do skupín.
Nezabúdajme na pristupovanie k sviatosti
zmierenia a k sv. prijímaniu. Základné
vedomosti právd viery a modlitieb.
Odovzdanie prihlášok bolo ukončené 30.6.

PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI
Účasť na svätých omšiach v stredu
o 17.00 h. a v nedeľu je povinná. Nedeľné
sv. omše zapisujeme do slovníčkov.
Termín 1. sv. prijímania je 10. a 17. máj
2015. Deti na krížik prichádzajú po sv. omši.
V stredu prichádzame aspoň
15 minút pred sv. omšou.
Osobný list prvoprijímajúceho dieťaťa
odovzdať katechétom najneskôr do 29.10.

OZNAMY
Večerné sv. omše vo farskom kostole o 18.00 hod. Po-str-pia sv. omše o 12.00 hod.
Detské sv. omše v stredu o 17.00 hod. Modlitba posv. ruženca v týždni 17.30 hod.
V nedele v kaplnke v parku o 15.00 hod.
Večerné sv. omše na Straňanoch o 17.30 hod. V nedeľu o 9.30 hod. pre deti.
Odpustová sv. omša patróna CZŠ sv. Michala bude v pondelok 29. 9. o 9.30 hod.
v kostole.
Kňazské dekanátne rekolekcie v utorok 7.10. o 9.00 hod. vo farskom kostole.
Sv. omša za pokrstených v októbri bude v nedeľu 12. októbra o 10.30 hod. Zápis
pri soche Panny Márie. Obrázky si vyzdvihnite po sv. omši v sakristii.
1.piatkový týždeň. Vrbovec pondelok 29.9. o 16.45 hod. spoveď a o 17.30 hod.
sv. omša. Lastomír štvrtok 2.10. o 17.00 hod. spoveď, o 17.30 hod. sv. omša.
Zbierka na rekonštrukciu: farský 479,05 €, Straňany 196,55 €, Lastomír 20 €.
Prebieha zateplenie obytnej časti farského domu od parkoviska.
Zbierka na rádio LUMEN farský 571,61 €, Straňany 332,29 €, Lastomír 36,60 €.
Milodary na rekonštrukciu 50 €, 50 €, 50 €. Pán Boh zaplať!
Zbierka na misie v rámci misijnej nedele 19.10.
26. októbra bude opäť zmena času na zimný.

www.hlavnespravy.sk a www.spravy.vyveska.sk

Poďakovanie za službu vedenia snúbeneckých kurzov
manželom Kislanovcom, Sorokovcom(20) a Muchovcom.
Špeciálne poďakovanie za realizáciu divadla „Scenár život“
Jarke Kislanovej a spol .
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Rozpis bohoslužieb
dátum

Michalovce

7.30 9.00

5.október
27.nedeľa

10.30 farská

12.október
28.nedeľa

10.30 farská

19.október
Misijná nedeľa

10.30 farská

26.október
30.nedeľa

10.30 farská

18.00
7.30 9.00
18.00
7.30 9.00
18.00
7.30 9.00
18.00

Straňany

Lastomír

8.00
9.30

9.15

8.00
9.30

9.15

8.00
9.30

9.15

8.00
9.30

9.15

Vrbovec

Hrádok

DD

Bl. Laury

9.30
8.00

8.00

10.30

9.30

9.30

8.00

8.00

10.30

9.30

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU: Všeobecný: Aby Pán daroval pokoj tým častiam sveta, ktoré sú

najviac týrané vojnou a násilím.
Evanjelizačný: Aby Svetový deň misií v každom veriacom znovu roznietil nadšenie pre
prinášanie evanjelia do celého sveta.
Úmysel našich biskupov: Za hnutia v Cirkvi, aby každé svojou charizmou prispievalo k ešte
väčšej jednote kresťanov a vernosti rímskemu veľkňazovi.
ÚRADNÉ HODINY KANCELÁRIE
PONDELOK
STREDA
PIATOK

10:00 – 12:00
10:00 – 12:00

15:00 – 17.00
15:00 – 17.00
-

Okrem cirkevných a štátnych sviatkov, kedy sú nestránkové dni.

Sviatostné zaopatrovanie chorých:

0905 502 661 alebo 0918 364 890
SVIATOSŤ KRSTU:
Krst sa udeľuje vo farskom kostole každú sobotu o 10.00 hod.
Nahlásiť krst môže iba rodič dieťaťa (v úradných hodinách). Je potrebné priniesť
originál rodný list dieťaťa a doklad rodiča (OP). Krstná náuka pre rodičov
a krstných rodičov je v piatok pred krstom o 17.00 h. vo farskom kostole. Pred
narodením dieťaťa radi udelíme požehnanie matkám.
SVIATOSŤ MANŽELSTVA:
potrebujeme – aktuálne krstné listy, štátnu zápisnicu, prefotené OP svedkov,
povolenie k sobášu (ak stránky nie sú z našej farnosti), doklad o absolvovaní náuk.
Nahlásiť minimálne 3 mesiace vopred.
Obradová náuka pred sobášom je v piatok o 17.00 h. vo farskom kostole, spojená
so sv. zmierenia.
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ NARODENIA PANNY MÁRIE
FARSKÁ 3, 071 01 MICHALOVCE  056/ 642 08 98
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