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Vianočný Advent???
Najmenej dvakrát do roka môžeme byť trochu zmätení
z posunu času. Z letného na zimný a naopak. Čo sa týka
liturgického obdobia je toho oveľa viac. Už dávno pred
Vianocami musíme vianočne ladiť. Dušičky odovzdávajú štafetu Mikulášovi,
fašiangy veľkonočným zajacom a šunke. A tak sa tento chaos vplieta do mysle
a od mysle do sŕdc a zo sŕdc do života. Popletený zostáva takmer každý.
Imúnny pred infekciou komercie zostávajú tradicionalisti a ľudia, ktorí sa
stiahnu z obehu (behu, či rýchlobehu). Je to náročné a pre mnohých úplne
nemožné. Veľké slávenia kedysi trvali aspoň týždeň. No my sme unavený aj po
dvoch dňoch. Tak si rozložme sily, aby sme mohli a mali chuť oslavovať. Ak
slávime a oslavujeme stále, nie je čudné, že nás Vianoce nudia. Ale ak sa ozaj
stiahneme, stíšime a vypneme, potom to môže byť iné. Nato sú obnovy,
deviatniky, nácviky, sebazapierania, sv. omše i sv. zmierenia najvhodnejšie.
Ak sa svedomito pripravíme môže byť čas Vianoc opäť iný. A ak budete
trochu zmätení či prežiť adventné Vianoce, alebo vianočný Advent, vedzte, že
tak Advent i Vianoce je treba dobre oddeliť. Oddelenie Adventu na štyri týždne
a oddelenie Vianoc na tri týždne. Pekne poporiadku.

Adventná duchovná obnova pre ženy (do 55 rokov)
7.12.2014 o 14.00 hod. Pozývajú Dcéry Božskej Lásky – Kláštor Sv. Terezky

Duchovné obnovy pre dievčatá každú 1.sobotu o 14.30 hod.
( priniesť Sv.Písmo a zápisník) viac na nástenke
Kontakt – christiana.marianky@gmail.com t.č. 056 6431953

Dobrá novina mení môj život
Už neuveriteľný 20. krát sa slovenské deti zapoja počas nadchádzajúceho
vianočného obdobia do koledníckej akcie Dobrá novina, ktorá je spojená so
zbierkou na podporu rozvojových projektov v krajinách subsaharskej Afriky.
Jubilejný 20. ročník Dobrej noviny dostal názov Dobrá novina mení môj
život. Dáva priestor všetkým, ktorí sú s Dobrou novinou akýmkoľvek
spôsobom spojení, na chvíľu sa zastaviť a zamyslieť. Dobrá novina pozitívne
neovplyvňuje len životy ľudí v afrických krajinách, pre ktorých sú určené
rozvojové projekty. Má vplyv aj na životy koledníčiek a koledníkov, sprevádzajúcich a
zodpovedných osôb, ich rodiny, pracovníkov v bratislavskom stredisku i zahraničných
projektových partnerov. Viac na www.dobranovina.sk
PREČO ROBÍME DOBRÚ NOVINU?
• prinášame do príbytkov dobrú zvesť o narodení Pána
• deti si cez pekný zážitok budujú vzťah ku koledníckej tradícii
• deti sa učia solidarite – pomáhajú finančnou zbierkou núdznym
• deti sa učia o živote v podmienkach extrémnej chudoby
AKO PODPORIŤ DOBRÚ NOVINU
• modlitbou
• prijatím a podporou koledníkov vo farnosti
• finančným príspevkom na číslo účtu 2940457894/1100 (účet je v Tatra banke)
Konštantný symbol môžete uviesť číslo 0298
• Od 1.11.2014 do 31.1.2015 môžete na projekty Dobrej noviny prispieť aj prostredníctvom
DARCOVSKEJ SMS. Stačí odoslať SMS správu s textom DMS DOBRANOVINA
na číslo 877. (DMS medzera DOBRANOVINA). Cena DMS je 2 €.
• zapojením sa do dobrovoľníckej činnosti

Koledovanie bude na sviatok Narodenia Pána 25.12.
po všetkých slávnostných sv. omšiach
Zlá novina
S blížiacimi sviatkami rodiny Vláda SR na svojom zasadnutí (20.11.) schválila
návrh Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti a Akčného plánu rodovej rovnosti
na roky 2014 – 2019. Konferencia biskupov Slovenska, uviedla nasledovné: „Sme
sklamaní z rozhodnutia Vlády SR. Považujeme ho za nesprávne. Toto rozhodnutie
nás motivuje k tomu, aby sme ešte intenzívnejšie svedčili o pravej dôstojnosti
každej ľudskej osoby a skutočnej rovnosti medzi mužmi a ženami.“

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!
Nezabúdajme na pristupovanie k sviatosti
zmierenia a k sv. prijímaniu. Základné
vedomosti právd viery a modlitieb.
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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

OZNAMY
1. adventá nedeľa 30.11. – Zbierka na charitu. Pri omšiach požehnáme adventné vence.

Vianočné oblátky za 1€ na pomoc dostavby farského domu v Trhovišti. Možnosť
zakúpenia na prvú a druhú adventnú nedeľu po sv.omšiach.
Hľadanie prístrešia začína 15.12. prvým dňom novény.
Rorátne sv. omše na Straňanoch budú v Advente pon – pia o 6.00 hod.
V pondelok 8.12. prikázaný sviatok Nepoškvrnené počatie Panny Márie.
Úmysly sv. omší na prvý štvrťrok 2015 môžete dávať v sakristii. Nie na celý rok!
Z akcie „Sviečka“ – na organizáciu Fórum života 156 €.
Zbierka na rekonštrukciu: Farský 862,05+590,21€, Straňany 308,92€, Lastomír 20+18,50€.
Pán Boh zaplať.
Zbierka na katedrálu: Farský 451,28 €, Straňany 291,25 €, Lastomír 20€.
Milodary: Bohu známi 100€, 100€, 50€, 30€, 10€. Úprimná vďaka.
V 1. piatkový týždeň spovedáme ako obvykle. Lastomír–vo štvrtok 16.30 hod. spoveď,
17.00 hod. sv. omša. Vŕbovec v pondelok 16.00 hod. spoveď, 17.00 hod. sv. omša.

Spoveď chorých pred Vianocami nahláste v sakristii, presná adresa a tel. číslo.
Spovedať budeme v pondelok 22.12. od 8.00 hod.
Adventný organový koncert farský kostol, štvrtok 11.12. o 19.00 hod.
Noc čítania Biblie na CZŠ v piatok 12. decembra. Začíname sv. omšou o 19.30 hod.

Vianočná sv. spoveď pred sviatkami v piatok po večernej sv. omši 19.12.
V nedeľu 21.12. 14.30 – 17.00 hod. farský a straňanský.
Spoveď:Vrbovec v piatok 19.12. 17.00-18.00,Lastomír v sobotu 20.12. 11.00-12.00.
Nácvik DOBREJ NOVINY. Adventné soboty od 9.30 hod. (katech.miestnosť v kostole).
Štedrá večera môže začať o 17.00 hod.
Jasličková pobožnosť na slávnosť Narodenia Pána 25.12. o 15.00 hod. farský kostol.
Obnova manželských sľubov pri sv. omšiach na nedeľu Sv. Rodiny 28.12.
Ďakujeme bohuznámej firme za úpravu elektroinštalácie vo veži kostola. Za murárske
práce p. Jozefovi a maliarske p. Klaudiovi, Milanovi a Michalovi.
CZŠ sv. Michala ďakuje spoločenstvu Modlitby matiek za novú albu do kaplnky.
O.z. Pomoc pri ochrane kultúrnej pamiatky ďakuje za dar 300 € mestu Michalovce.

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

Poďakovanie a blahoželanie
Všetkým Vám, ktorí ste počas celého roka rozvíjali pastoračný i
hospodársky život v našej farnosti úprimne ďakujeme.
Duchovenstvu, najbližším spolupracovníkom. Vám, ktorí ste pomáhali
prácou i finančne, modlitbami i obetami.
Všetkým veriacim pokojné a milostiplné sviatky Božieho narodenia.
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Rozpis bohoslužieb
dátum

Michalovce

Straňany

Lastomír

30. november
1.adventná

7.30 9.00
10.30 18.00

8.00
9.30

9.15

7. december
2. adventná

7.30 9.00
10.30 18.00

8.00
9.30

9.15

6.00 12.00
18.00

17.30

17.00

8. december
Nepoškvrnené
počatie PM
14. december
3. adventná
21. december
4. adventná
24. december
Nar. Pána -vigília

25. december
Narodenie Pána

26. december
sv. Štefana
28. december
Sv. Rodiny

7.30 9.00
10.30 18.00
7.30 9.00
10.30 18.00
22.00
24.00
7.30 9.00
10.30 18.00
7.30 9.00
10.30 18.00
7.30 9.00
10.30 18.00
7.30+A

31. december
Silvester

16.15 ADORÁCIA

1. január 2014
Panny Márie
Bohorodičky

7.30 9.00
10.30 18.00

17.00

8.00
9.30
8.00
9.30
24.00
8.00
9.30
8.00
9.30
8.00
9.30
17.30

Vrbovec

DD

Nem.

9.30
8.00

10.30

9.15

9.30

9.30

9.15

8.00

22.00

22.00

9.15
9.15

Bl. Laury

8.00

9.15

10.30

9.30

10.30

9.30
9.30
9.30

17.00+

23.00-24.00 POBOŽNOSŤ
ADORÁCIA

8.00
9.30

9.15

8.00

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.

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 3 mesiace
vopred.
Obradová náuka pred sobášom je v piatok o 17.00 h. vo farskom kostole, so sv. zmierenia.
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ NARODENIA PANNY MÁRIE
FARSKÁ 3, 071 01 MICHALOVCE  056/ 642 08 98
4

