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RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ NARODENIA PANNY MÁRIE V MICHALOVCIACH

Rok 1985 a 2015
Po roku 700. výročia farského kostola máme pred sebou rok 2015. Bude plný
výziev, možností aj prekvapení. Pred 30-timi rokmi bola realizovaná úprava
interiéru kostola a začalo sa so stavbou novej fary. Obe skutočnosti si treba
pripomenúť. Dátum na drevenom oltári - obetnom stole a základného kameňa
farského domu je A.D. 1985. Aj to je dôvod, aby sme finalizovali opravu fary
(fasádu) a začali s úpravou presbytéria, ktoré je prekryté veľkým dreveným
pódiom. V chráme majú dôležité slovo pamiatkari, preto uvidíme kam sa spolu
dopracujeme a aký postup bude zvolený. Drevené pódium je dočasné riešenie.
V prípade osobitného dreveného oltára došlo k 20 ročnému oneskoreniu
(liturgické zmeny začali po koncile v roku 1965). Uvidíme aký časový posun bude
s pevným oltárom a ambonou, čo je podmienkou posviacky kostola. To, čo je pod
pódiom a dlažbou (krypty Sztárayovcov georadar nepotvrdil) určí ďalší postup
prác. A nebude ich málo.

Kostolníčka
Naša pani kostolníčka Magda opúšťa službu po tridsiatich rokoch. Je to
dlhý a bohatý úsek v živote človeka, ba aj farnosti. Služieb, ktoré nemožno
spočítať. Sväté omše, krsty, sobáše, pohreby. Nehovoriac o iných prácach pri
upratovaní, upravovaní , výzdobe, organizovaní a mnohých ďalších tisícoch
hodín strávených v kostole i pri kostole. Množstvo odpustov, primícií,
Veľkých nocí i Vianoc. Biskupi, kňazi, kurátori, organisti, manželské páry,
rodičia, birmovanci, prvoprijímajúci, veriaci ľud. To všetko prechádzalo
sakristiou a nemohlo obísť našu kostolníčku. Za všetok čas a obetu pre
farnosť i náš kostol chceme zvolávať na Vás Božie požehnanie a Bohu
vďakyvzdanie za Vás. Prajeme Vám, aby kostol, zostal Vašim domovom.
Pokojný čas, v ktorom zodpovednú štafetu prevezmú ďalší.
Pán Boh zaplať a požehnaj!

Pastoračná štatistika za rok 2014
Krsty
Prvoprijímajúci
Birmovanci
Konvertiti

112
136
84 (42CH+42D)
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Pohreby
Pomazanie chorých
Sobáše
Apostati

150
cca 400
79
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Mesačné sv.omše za pokrstených v našom kostole
Počas jubilejného roka boli každý mesiac jednu nedeľu odslúžené sv. omše za tých,
ktorí boli pokrstení v danom mesiaci v našom kostole v našej krstiteľnici. Prvá sv. omša
bola symbolicky v nedeľu Krstu Pána 12. januára. Na 12 sv. omší sa zapísalo spolu 412
katolíkov, ktorí vstúpili do cirkvi v našom farskom spoločenstve.

Farský kostol
Po roku trvajúcich peripetiách s osvetlením kostola máme pred sebou výsledok, ktorý
zlepšil nasvietenie farského kostola. LED technológia sa ukázala v našich podmienkach
ako nevyhovujúca. Dve sady svietidiel sa pokazili. Nasledovali viaceré elektrotechnické
merania, zisťovania a riešenia, ktoré zabrali veľa času a znásobili našu trpezlivosť.
Úprava elektroinštalácie do veže, výspravky, maľba a upevnenie kovového schodišťa.
Kaplnka „Božieho hrobu“ bola vyčistená a vymaľovaná.

Farský dom
Najväčšími zmenami prešla budova farského domu a úradu. Od februára do
decembra sa pracovalo s malými prestávkami. Začali sme rekolekčnou
miestnosťou a kanceláriou. Dlažba, stierky, maľba. Kuchyňa to isté a k tomu aj
vstupná chodba. Kompletná úprava terasy do dvora a chodníky so zamkovou
dlažbou pred vstupom. Po odchode kaplána Paľa sme sa pustili do tohto bytu.
Nová kúpeľňa, plávajúca podlaha a maľba. Po odpuste zateplenie južnej, obytnej
strany a úprava a maľba garáží s výmenou brán. Pri vstupe zasadený nový kríž.

Kostol na Stráňanoch
Nie malou obnovou prešiel aj kostol na Stráňanoch. Zakrytie svetlíka strechy.
Sedílium a presbytérium s novou podobou patrocínia Božského Srdca Ježišovho.

Všetkým za pomoc pri vykonaní toľkého množstva prác
veľmi pekne ďakujeme.
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Oznamy
Vianočný koncert hneď po jasličkovej pobožnosti 25.12. na Božie
Narodenie o 15.00 vo farskom kostole. Folklórna skupina Stropkoviani a
Miro Šalap s hudobno-poetickým pásmom Čaro Vianoc.
V sakristii sa môžete nahlásiť na požehnanie domov. Adresa + telefón. Požehnávame
v utorok 6. januára popoludní.
Požehnanie trojkráľovej vody, kriedy a soli bude v pondelok 5. januára pri večernej sv.omši
a na sviatok Zjavenia Pána 6. januára. Okrem vody budú pripravené kriedy. 20-C+M+B-15
Zbierka na charitu – farský kostol 610,71 €, Straňany 334,20 €, Lastomír 20,20 €.

Výnos z oblátok na farský dom v Trhovišti 957 €. Farnosť veľmi ďakuje za pomoc.
Milodary: Bohuznámi 200€, 100€, 50€. Úprimná vďaka.
Zbierka z DOBREJ NOVINY bude v budúcom čísle.
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov trvá od 18. do 25. januára.
Prvá sv. omša za snúbencov, ktorí sa chcú zosobášiť v tomto roku bude v nedeľu 18.
Januára o 10.30. Zapísať sa môžete pri sakristii.
Zbierka na rekonštrukciu 25.januára. Cieľ je celkové zateplenie a fasáda fary.

Nový kurz predmanželských náuk bude v marci. Piatky večer od 19.00 hod.
a soboty dopoludnia od 9.00 do 12.00 hod. Termín 6. a 7.3., 13. a 14.3. vo
farskom dome.

Mesačné sv.omše za snúbencov, manželov i vdovcov
Počas nastávajúceho roka budeme pokračovať sv. omšami za manželov našej
farnosti. Teda nielen tých, ktorí sa u nás sobášili. Tak ako bolo zvykom nedeľa
v mesiaci. S možnosťou zápisu. V januári za snúbencov, ktorí chcú uzavrieť sv.
manželstva. Od februára podľa roku sobáša r. 1970 a skôr. Marec 1971-75, apríl
1976-80,máj 1981-85, jún 1986-90, júl 1991-95, august 1996-2000, september
2001-05, október 2006-10, november 2011-15, december za vdovcov a vdovy.

,,Najlepší štart pre Vaše dieťa“
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
CIRKEVNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY SV. MICHALA

OD 15.01. DO 13.02.2015
v čase od 8.00 do 15.00 hod.
Poslanie:
POSLANIE:
 integrálny rozvoj žiaka
 právo každého na prístup k vzdelaniu
 plný rešpekt slobody každého jednotlivca
 rozvíjanie čností charakterizujúcich kresťana

Zameranie:
 výuka cudzích jazykov
 rozvoj informatickej gramotnosti
 široká ponuka záujmového
vzdelávania

 výchova v rodinnej atmosfére školy

K zápisu sa vyžaduje: prítomnosť dieťaťa, rodný list dieťaťa a občiansky preukaz
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Rozpis bohoslužieb
dátum

4. január
2. nedeľa po
Narod. Pána
6. január
Zjavenie Pána
11. január
Krst Pána
18. január
2.nedeľa
cez rok
25. január
3.nedeľa
cez rok

Michalovce

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 9.00
10.30
18.00
7.30 9.00
10.30
18.00

PONDELOK
STREDA
PIATOK

Stráňany

Lastomír

Vrbovec

DD

Bl. Laury

Nem.

8.00
9.30

9.15

8.00

10.30

9.30

9.30

8.00
9.30

9.15

10.30

9.30

8.00
9.30

9.15

8.00
9.30

9.15

8.00
9.30

9.15

9.30

8.00

ÚRADNÉ HODINY KANCELÁRIE
10:00 – 12:00
10:00 – 12:00

10.30

9.30

9.30

9.30

15:00 – 17.00
15:00 – 17.00
-

Okrem cirkevných a štátnych sviatkov, kedy sú nestránkové dni.
úmysel modlitieb na január
Všeobecný: Aby príslušníci rozličných náboženských tradícií a všetci ľudia dobrej vôle spolupracovali na
vytváraní mieru.
Evanjelizačný: Aby členovia rehoľných spoločností v tomto roku, ktorý je Rokom zasväteného života,
opätovne našli radosť v nasledovaní Krista a s horlivosťou sa venovali službe chorým.
Úmysel našich biskupov: Aby sme si v osobnom i v spoločenskom živote osvojili výzvy novej evanjelizácie.

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 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
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