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ROČNÍK: XII.

DOBROVOĽNÝ PRÍSPEVOK 0.10 €

Odpust – 700 rokov
Sobota 6.9.
17.00 mariánske večeradlo

18.00 sv. omša Miroslav KONŠTANC ADAM, OP
spieva zbor sv. Michala
19.00 Mihaľovski heligónkári – hudobná skupina z MI

19.30 „Naplnená“- hudobno-poetické pásmo o Panne Márii
tvorivá skupina Poetica Musica (možnosť zakúpiť CD)
20.30 Adorácia za pokoj a mier vo svete

Nedeľa 7.9.
7.30 sv. omša
9.30 františkánsky ruženec – terciári sv. Františka

10.30 slávnostná sv. omša
J.E. Mons. Bernard BOBER, arcibiskup-metropolita
spieva zbor prof. Hlaváča

15.30 „SCENÁR ŽIVOT“
predstavenie saleziánskeho ochotníckeho divadla
(divadelná sála u Saleziánov)

Putovanie sochy Panny Márie
Fatimskej z Obišoviec
v michalovskom dekanáte.
Od 7. septembra do 4. októbra
Od diecéznych rekolekcií v Košiciach do diecézneho odpustu v Obišovciach
bude socha putovať po michalovskom dekanáte. Každá farnosť bude mať
sochu 2 dni. U nás bude počas farského odpustu 6.- 8.9., pallotíni 8.9.- 10.9.
a na záver 2.- 4.10., kedy ju prevezieme na slávenie do pútnických Obišoviec.
Do Obišoviec na fatimskú sobotu 4. októbra sa môžete prihlásiť a zaplatiť
v sakristii (5€). Náš dekanát má službu fatimského večeradla počas
popoludňajšieho programu. Ten upresníme neskôr.

Modlitby matiek
Pozývame do farského kostola Narodenia Panny Márie všetky mamy, spojiť sa
v modlitbe za deti a rodiny, s matkami celého sveta počas trojdnia :
- piatok 26. septembra 2014 o 17.00 hod. budeme odprosovať za naše
hriechy, modliť sa modlitby matiek za deti - Krížovú cestu
- sobota 27. septembra 2014 o 6.30 hod.
odprosujeme Pána Ježiša
za všetkých, ktorí ublížili nám, našim deťom, modlitbou sv. ruženca
a svätou omšou za deti a rodiny
- nedeľa 28. septembra 2014 o 10.00 hod., po svätej omši o 9.00 hod.
chválime a ďakujeme Všemohúcemu Bohu za všetky dobrodenia
pri Božom Milosrdenstve

Nový kurz prípravy na sviatosť birmovania
Úvodné stretnutie birmovancov bude v piatok 12.9. pri sv. omši vo farskom
kostole o 18.00 hod. Po sv. omši bude rozdelenie do skupín a dohodnutie
1. „stretka.“ Účasť birmovancov je nutná. Pre birmovancov budú v kostole
vyhradené predné lavice!

Kostolné námestie - dezinformácie
V súvislosti s presťahovaním autobusovej stanice a prípravy rekonštrukcie
Kostolného námestia dochádza k dezinformáciám. Kostolné námestie nie je
vlastníctvom katolíckej cirkvi. Nejde o cirkevné námestie. Pozemok, ktorý vlastní
katolícka cirkev je cca. iba 1 meter od múrov kostola. Väčšina plôch patrí mestu.
Dekan-farár nemá právnu kompetenciu nad týmito plochami.
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OZNAMY
Večerné sv. omše vo farskom kostole od 1.septembra o 18.00 hod. Od stredy 3. 9.
aj poludňajšie sv. omše o 12.00 hod. Detské sv. omše od stredy 10. septembra
o 17.00 hod. Vtedy bude aj obľúbené požehnanie „aktoviek“.
Večerné sv. omše kvôli duchovnej obnove vo farskom kostole na Straňanoch
po-pia (1.-5.9.) o 17.00 hod. Od soboty 6.septembra o 17.30 hod. aj následne
celý školský rok o 17.30 hod.
Na začiatok školského roka 2. septembra je sv. omša Veni Sancte o 9.00 hod. Zraz
pre žiakov 8.15 hod. v areáli školy.
Sv. omša za pokrstených v septembri bude v nedeľu 14. septembra o 10.30 hod.
Zápis pri soche Panny Márie. Obrázky si vyzdvihnite po sv. omši v sakristii.
1.piatkový týždeň. Lastomír štvrtok 4.9. 17.00 hod. spoveď, sv. omša 17.30 hod.
Zbierka na rekonštrukciu farského domu bude 14.9. Cez prázdniny bola
ukončená kompletná rekonštrukcia bytu kaplána. Kaplán Michal sa tak mohol
presťahovať do obnovenej časti farského domu. Vstupná chodba má novú dlažbu.
Po odpuste chceme ešte zatepliť obytnú časť domu od parkoviska.
Zbierka na rádio LUMEN v nedeľu 21.9.
Milodary na rekonštrukciu 100€ Vrbovec; 50 €, 20, 20 €. Pán Boh zaplať.
Členky ružencového bratstva zabezpečili novú sochu Panny Márie na Hrádku.
Vďaka p. Tomkovej a Paľovčíkovej.
Počas silných dažďov sa ukázali veľké nedostatky tesnenia okien z južnej strany
kostola. Za skorú opravu tesnenia ďakujeme klampiarskej firme pána Sedláka.
Prosím o dodržiavanie zásad kvetinovej výzdoby oltárov a sôch vo farskom
kostole. Opierať kytice a kvety o sochy a klásť ich na oltárne časti je zakázané!
Vyschnuté a nahnité kvety treba priebežne odstrániť. Kvety majú skrášľovať
a voňať. Nie naopak. Ďakujeme za pochopenie.
Vo štvrtok 11. 9. bude organový koncert o 19.00 hod.

V piatok 12.9. o 19.00 budú „Špacírky po várošu“

v našom a o
našom farskom kostole. Výklad si pripravil známy sprievodca Dr. Martin Molnár.
Remetské Hámre, krížová cesta na sviatok Povýšenia Sv. Kríža.
Odpust na CZŠ sv. Michala bude na sviatok patróna v pondelok 29. 9.

.hlavnespravy.sk a www.vyveska.sk

Do pozornosti www

Posledný snúbenecký kurz v tomto roku!
miesto konania: farský dom (ul. Farská 3)
piatok 12.9. – o 19.00 h. a sobota 13.9. – o 9.00 h.
piatok 19.9. – o 19.00 h. a sobota 20.9. – o 9.00 h.
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Rozpis bohoslužieb
dátum

Michalovce

Stráňany

Lastomír

Vrbovec

Hrádok

7.september
23.nedeľa

7.30 ⁄---10.30 odpust
18.00

8.00
/-----

OD

PU

ST

8.00
9.30

9.15

8.00

8.00

8.00
9.30

9.15

8.00

8.00
9.30

9.15

8.00
9.30

9.15

14. september
24.nedeľa
Povýšenie
sv. Kríža
15. september
Sedembolestnej
Panny Márie

7.30 9.00
10.30 farská

18.00
7.30 9.00
10.30 farská

18.00
7.30 9.00

21. september
25.nedeľa

10.30 farská

28. september
26.nedeľa

10.30 farská

18.00
7.30 9.00
18.00

DD

Bl. Laury

9.30

10.30

9.30

9.30
8.00

10.30

8.00

9.30
9.30

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.

Zaopatrovanie chorých:

0905 502661 alebo 0918 364890

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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