INFORMAČNÝ MESAČNÍK

700 rokov
Farský

1.písomnej zmienky

INFOLIST

www.michalovce.rimkat.sk

-

michalovce@rimkat.sk

1314-2014
NOVEMBER

ROČNÍK: XII.

DOBROVOĽNÝ PRÍSPEVOK 0.10 €

...verím vo vzkriesenie tela
Dušičkový čas, ktorý máme pred sebou je príležitosťou nielen na
spomienky. V tomto roku Spomienka na všetkých verných zosnulých pripadá
na nedeľu. Nikdy v liturgickom slávení neustupuje nedeľa sláveniu liturgickej
spomienky. Nedeľa je jednoducho v rebríčku oveľa vyššie. V tomto roku tomu
tak nebude. Odpoveď nie je až taká zložitá. Každá nedeľa je dňom vzkriesenia
a spomienka na verných zosnulých vyzdvihuje práve túto skutočnosť. To sa
modlíme v kréde, verím vo vzkriesenie tela v život večný. Teda právom možno
toto zdanlivo liturgicky neprijateľné zjednotiť.
Spomínať teda máme aj keď sa modlíme vierovyznanie ...verím vo večný
život. No aj my sa raz staneme, hoci len načas, spomienkou. Pred časom
zomrela mladá 35 ročná saleziánska sestra. Je iste v spomínaní nielen jej
spolusestier. V jednom článku na jej veľkosť a radosť života i umierania som
čítal, že „okrem lídrov, ktorí vedú a motivujú do života a pracovných aktivít,
potrebujeme tiež osobnosti, ktoré nás naučia umierať.“ Vidieť takto za
horizont smrti a vedieť odísť s týmto pohľadom v očiach, by som prial
každému. Aj preto môže byť smrť krásna, hoci to znie zvláštne. Nie menej ako
aj to, že telo bude vzkriesené a opäť sa spojí s dušou. A to bude ešte krajšie.
Verím...

Sv. omša za nenarodené deti
Utorok 4. november Kostol u Saleziánov 16.30 hod.
17.30 Sprievod ku starej nemocnici
Krížová cesta za matky a
za nenarodené deti

Dušičková pobožnosť v kaplnke na Hrádku bude v sobotu 1.11.
po sv. omši, sv. omša o 14.30 hod.
Pri príležitosti 100. výročia vypuknutia 1. svetovej vojny sa
budeme modliť aj za obete všetkých i dnešných vojen.

Arcidiecézne večeradlo michalovského dekanátu na odpuste v Obišovciach.

Obnova Ružencového bratstva
Pod vedením P.Melichara Matisa O.P.

nedeľa 9. novembra

farský kostol

14.00 –modlitba ruženca
14.40 – príhovor „V službe Božieho slova“
- beseda, voľby
16.30 – svätá omša - agapé
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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!
Nezabúdajme na pristupovanie k sviatosti
zmierenia a k sv. prijímaniu. Základné
vedomosti právd viery a modlitieb.

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
Osobný list prvoprijímajúceho dieťaťa
odovzdať katechétom najneskôr do 29.10.

OZNAMY
Stretnutie lektorov, na ktoré pozývame aj nových ochotných bude v stredu 29.10.
vo farskom dome o 18.00 hod.
Odchod na púť do Mariapocse, štvrtok 30.októbra o 6.30 od farského kostola.
31. októbra o 12.00 hod. bude sv. omša za prítomnosti členov rodiny Sztaray.
V sobotu slávnosť Všetkých svätých – prikázaný sviatok. Omše ako v nedeľu.
Dušičková oktáva od 1.- 8. novembra. Možnosť získať odpustky pre duše
v očistci. Sv. omša, sv.prijímanie a modlitba na cintoríne za duše v očistci.
Kňazské rekolekcie MI-SO v utorok 11.11. o 9.00 hod. vo farskom kostole.

Požehnanie nového patrocínia kostola na Stráňanoch bude
18. novembra vo sv. omši o 17.00 hod.
Sv. omša za pokrstených v novembri bude v nedeľu 16. novembra o 10.30 hod.
Zápis pri soche Panny Márie. Obrázky si vyzdvihnite po sv. omši v sakristii.
1.piatok: Lastomír štvrtok 6.11. o 17.00 hod. spoveď, o 17.30 hod. sv. omša.
Farská adorácia v stredu 28. novembra od 12.30 do večernej sv. omše.
Zbierka na rekonštrukciu farského domu 9. Novembra.
Zbierka na katedrálu 16. Novembra.
Zbierka na charitu 30. Novembra.
Zateplenie obytnej časti farského domu od parkoviska stálo 4.500 €.
Milodary na rekonštrukciu: Vrbovec 200€, 100 $, 100 €, 50 €, 50 €. Vďaka.
Mesto Michalovce prispelo na paramenty do kostola sumou 300 €. Ďakujeme.
Dcéry Božskej Lásky-Mariánky ďakujú mestu Michalovce za finančnú podporu
200 € na premietacie plátno a reproduktory k duchovným obnovám.
Zbierka na misie: farský 548,12€, Straňany 548,83 €, Lastomír 26 € .
Vďaka spevokolu i všetkým za aktivitu v službách na púti v Obišovciach.
Neokatechumenátna cesta pozýva na katechézy v malej sále MsKS od 27.10. pon.
a štvrt. o 19.00 hod.
Arcidiecézna charita, Pri sýpke 4, ponúka služby pre verejnosť. Viď nástenka.

www.hlavnespravy.sk a www.spravy.vyveska.sk
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Rozpis bohoslužieb
dátum

Michalovce

1.november
Všetkých
svätých

7.30 9.00
10.30 farská

2.november
Dušičky

10.30 farská

9.november
32.nedeľa

10.30 farská

16.november
33.nedeľa

10.30 farská

23.november
Nedeľa Krista
Kráľa

10.30 farská

30.november
1.adventná

10.30 farská

18.00
7.30 9.00
18.00
7.30 9.00
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

8.00
9.30

9.15

8.00
9.30

9.15

Vrbovec

Hrádok

DD

8.00

14.30
Sv.omša
+pobožnosť

10.30

Bl. Laury

9.30
8.00

10.30

9.30

9.30

8.00

10.30

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.

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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