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Referendum 7.2.
Prečo odpovedať na prvú referendovú otázku „ÁNO“?
 Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb
okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
Prečo sa manželstvom nemôže nazývať žiadne iné spolužitie osôb, okrem zväzku medzi
jedným mužom a jednou ženou? Manželstvo medzi jedným mužom a jednou ženou je takou
formou zväzku, ktorá je tu daná samotnou prirodzenosťou osoby, ale aj prirodzenosťou lásky.
Prirodzenosťou osoby preto, lebo tá vo svojej plnosti existuje v dvojakej „forme“: ako muž
a ako žena. Každý z nás sa narodil buď ako muž, alebo ako žena. Prirodzenosťou lásky preto,
lebo láska tvorí jednotu. Nemôže sa však vytvoriť jednota tam, kde niet rozdielnosti.
Najplnším vyjadrením lásky medzi ľuďmi je manželská láska, ktorej základom je rozdielnosť
pohlaví.
Prečo odpovedať na druhú referendovú otázku „ÁNO“?
 Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo
umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
Prečo by párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nemohlo byť umožnené, aby si
adoptovali dieťa a následne ho vychovávali? Pretože právo dieťaťa je viac ako túžba rodiča.
Človek nemá právo na iného človeka. Ani manželia (muž a žena) nemôžu povedať, že majú
právo mať dieťa. Nikto si nemôže nárokovať právo na inú osobu. Nemáme právo na iné
osoby, pretože tie nie sú obyčajnými vecami. Človek nie je tovarom, ale darom. Osoby
môžeme prijať jedine ako dar, len tak ich môžeme aj skutočne milovať. Dieťa má právo byť
milované láskou muža a láskou ženy, láskou otca a láskou matky.
Prečo odpovedať na tretiu referendovú otázku „ÁNO“?
 Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti
sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia
s obsahom vyučovania?
Prečo by „školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či
eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania? Pretože rodičia
dali život svojim deťom a preto len oni majú prvotné, neodňateľné a prednostné právo voliť
druh vzdelania pre svoje deti a to v duchu svojho morálneho a náboženského presvedčenia
i v duchu kultúrnych a rodinných tradícií (porov. Charta ľudských práv, čl. 26; Charta práv
rodiny, čl. 5). Zástancom ideológie rodovej rovnosti (gender ideológie) ide
o presexualizovanie celej spoločnosti, pretože vlastníci pornografického priemyslu týmto majú
postarané o svoju budúcnosť, rovnako antikoncepčný priemysel sa nebude musieť obávať
o svoje zisky a tým lekárom, ktorí zabíjajú ešte nenarodené deti, či tým, ktorí „vyrábajú“ deti
ako tovar prostredníctvom umelého oplodnenia, potečú do vrecák obrovské peniaze. Za
všetkým sú dve veci: peniaze a šťastie zredukované na pôžitok a rozkoš.

Komunita Jána Krstiteľa
Raz za mesiac Komunita Jána Krstiteľa v rámci duchovných obnov bude mať sv.
omše s modlitbou za chorých v kaplnke CZŠ sv. Michala v Michalovciach
v soboty o 16.00 hod. V termínoch 7.2., 14.3., 11.4., 13.3., 12.9.

Snúbenecké stretnutia
Dva piatky večer od 19.00 hod. a dve soboty od 9.00-12.00 hod.
Termín kurzu 6. a 7. marca a 13. a 14. marca.

Termíny prvého sv. prijímania
10.máj - CZŠ sv.Michala, 1.ZŠ,2.ZŠ, 3.ZŠ, sv.zmierenia - 9.máj
17.máj - 5.ZŠ, 7.ZŠ, 8.ZŠ, sv.zmierenia – 16.máj

Chceme cirkevné gymnázium?
Kresťanskí pedagógovia vyšli s iniciatívou zistiť, či by v Michalovciach mohlo
byť cirkevné gymnázium. Preto ponúkame otázky, ktoré môžu viac napovedať
o potrebe takejto vzdelávacej inštitúcii v meste. Vieme, že sú tu už dve
gymnáziá. Sledujúc súčasné trendy v politike, spoločnosti a školstve chceme
zistiť aktuálny stav a záujem. Prosíme o odpovede na tieto otázky:
1. Viete, že existuje Cirkevná základná škola v Michalovciach? ÁNO-NIE
2. Myslíte si, že je potrebné zriadiť cirkevné gymnázium v Michalovciach?
3. Boli by ste ochotní spolupracovať pri vzniku cirkevného gymnázia?

Modlitba za zachovanie Božieho plánu s manželstvom a rodinou
Všemohúci Bože, ty si stvoril všetko z ničoho
a celému stvorenstvu si dal svoj poriadok.
Ty si stvoril človeka na svoj obraz.
Stvoril si ho ako muža a ženu, aby obidvaja v celoživotnej jednote
tela a srdca plnili svoje poslanie a tak verne zobrazovali tvoju lásku.
Ty si v manželskom zväzku muža a ženy naznačil nesmiernu lásku
a milosť Kristovu.
S otcovskou láskou chráň dielo, ktoré má v tebe počiatok.
Nech dobro triumfuje nad ľudskou bezmocnosťou
a nad nebezpečenstvami súčasnej civilizácie, ktorá neraz odmieta chrániť
a podporovať dôstojnosť manželstva a rodiny.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen
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Oznamy
V týždni modlitieb za jednotu kresťanov 25. januára o 15.30 hod. je ekumenická
pobožnosť v kostole reformovanej cirkvi (pri OC Zemplín).
25.1. je 2. katechéza pre manželov na fare o 16.30 hod.
Zbierka na rekonštrukciu 25.januára a 15. februára.
V nedeľu 8.2. je zbierka na pastoračné centrá ACM v Prešove a UPC v Košiciach.
Ples organizovaný saleziánskymi spolupracovníkmi bude 7. februára.
Zbierka na charitu 22.2.
Milodary: Mariánske hnutie 100€, 25€. Úprimná vďaka.

Výnos DOBREJ NOVINY 1257 € + súkromné dary 500 €.
Na svetový deň chorých 11.2. na Lurdskú Pannu Máriu je možnosť prijať sviatosť
pomazania chorých za obvyklých podmienok.
Valné zhromaždenie Rodiny prof. Hlaváča bude 11.2. po sv. omši o 16.30 hod.
u saleziánov.
Sv. omša za manželov sobášených do roku 1970 bude 15. februára o 10.30. Zapísať sa
môžete pri sakristii.
Popolcová streda je 18.2. začína 40 denný pôst. Večerné sv. omše o 17.00 h. (detská) a
o 18.00 h.
Pôstne kázne v tomto roku bude mať duchovný otec Juraj Rendeš, farár-dekan vo
Vinnom.
V 1. piatkový týždeň spovedáme ako obvykle. Vrbovec v pondelok 2. februára od 16.00
hod. spoveď, 17.00 hod. sv. omša. Lastomír v pondelok od 17.30 hod. spoveď,
18.00 hod. sv. omša.
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.
Výzva a prosba na darovanie krvi v KE, Trieda SNP 1, od 7.00-17.00, viac na nástenke.
V dňoch 26.2.–1.3.2015 sa uskutočnia DC pre mariánskych ctiteľov v Michalovciach.
Prihlášky a informácie poskytne pani Ivanišová. Kontakt: 0902 201 849.

Rozpis krížových ciest v pôstne nedele o 14.30 hod.
1.pôstna nedeľa 22.2.
Rehoľné sestry
2.pôstna nedeľa 1.3.
Lektori

3.pôstna nedeľa 8.3.
Modlitby matiek
4.pôstna nedeľa 15.3.
Terciári sv.Františka

5. pôstna nedeľa 22.3.
Rodičia a deti
6. pôstna nedeľa 29.3.
Klub kresť.pedagógov

,,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.
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Rozpis bohoslužieb
dátum

Michalovce

1.február
4. nedeľa
cez rok

7.30 9.00
10.30
18.00
7.30 9.00
10.30
18.00
7.30 9.00
10.30
18.00

8. .február
5. nedeľa
15. február
6. nedeľa

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

8.00
9.30

9.15

8.00

17.00

Popolcová
streda

6.00 12.00
17.00 18.00

17.30

17.00

22. február
1. pôstna
nedeľa

7.30 9.00
10.30
18.00

8.00
9.30

9.15

9.30

10.30

9.30

9.30

9.30

9.30

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

Všeobecný: Aby väznení, najmä z radou mladých ľudí, mali možnosť znovu budovať
dôstojný život.
Evanjelizačný: Aby rozvedení manželia našli prijatie a oporu v kresťanskej komunite.
Úmysel KBS: Aby naši starci, starenky a chorí obetovali svoje ťažkosti za kňazské
a rehoľné povolania.
PONDELOK
STREDA
PIATOK

ÚRADNÉ HODINY KANCELÁRIE
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 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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