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Open Doors – otvorte dvere
Fenomén prenasledovania kresťanov vo svete dramaticky narastá. Podľa
výsledkov prieskumu medzinárodnej organizácie Open Doors je v súčasnosti vo
svete prenasledovaných či diskriminovaných pre vieru približne 100 miliónov
kresťanov! Len v roku 2014 z tohto dôvodu prišlo o život 4344 ľudí, čo je
dvojnásobný počet v porovnaní s predošlým rokom a štvornásobný počet
v porovnaní s rokom 2012. Alarmujúci je tiež celosvetový počet kostolov, ktoré sa
stali terčom útokov – len v minulom roku ich bolo 1602.
Ľudskoprávna organizácia Open Doors tiež pravidelne uvádza list
najnebezpečnejších krajín pre kresťanov. Na prvých desiatich miestach zoznamu sa
nachádzajú: Severná Kórea, Somálsko, Irak, Sýria, Afganistan, Sudán, Irán, Pakistan,
Eritrea a Nigéria.
Štatistiky o rastúcom prenasledovaní kresťanov žiaľ potvrdzujú aj správy
posledných dní. V súvislosti s nedeľnými útokmi na dva kostoly v Pakistane, ktoré si
vyžiadali 15 obetí, ako aj s násilím voči kresťanom na Blízkom východe, stály
pozorovateľ OSN v Ženeve Mons. Silvano Tomasi hovorí o genocíde kresťanov
a apeluje na OSN, aby zastavila toto krviprelievanie. Ako hovorí v rozhovore pre
taliansku spravodajskú agentúru AdnKronos, použitie sily je krajným prostriedkom,
ideálne je politické riešenie - bez dialógu neexistuje pokoj. Ak sa však toto ukáže ako
nedostačujúce, nastupuje zodpovednosť medzinárodného spoločenstva za to, ako
chrániť život a základné práva týchto osôb, povinnosť zásahu OSN na ich obranu.
Podľa slov Mons. Tomasiho neprislúcha Cirkvi povedať, čo treba robiť, je to OSN,
ktoré musí rozhodnúť.
Prenasledovanie kresťanov pretrváva aj v Iraku, kde samozvaný štát ISIS
zároveň pokračuje ničiť kostoly a kresťanské náboženské symboly. Smutné správy
o náboženskej neznášanlivosti voči kresťanom prichádzajú aj z Indie, kde dokonca
došlo k skupinovým znásilneniam rehoľníčok. Poslednou obeťou bola 71-ročná
rehoľná predstavená kláštornej školy Sestier Ježiša a Márie v Západnom Bengálsku,
ktorá je momentálne hospitalizovaná.

Snúbenecké stretnutia
Len pre sobášených v máji až júli (kvôli kapacite). Dva piatky večer od
19.00 hod. a dve soboty od 9.00-12.00 hod. Termín kurzu
a 18. apríla. V júni bude ďalší kurz.

10. a 11. apríla a 17.

Nácvik a spoveď pred birmovkou - povinné!
Vo farskom kostole bude 1. nácvik 24. apríla o 18.30 hod.
Sviatosť zmierenia 1. máj 10.00 hod. 2. nácvik 1.máj 10.30 hod.
2.máj 10.30 hod.- birmovanie- emeritný arcibiskup Alojz Tkáč

Termíny 1. 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

Pašiový sprievod
V tomto roku na Veľký piatok bude viesť pašiový sprievod od kláštora
redemptoristov ku kaplnke na Hrádku. Začiatok je o 13.30 hod.

Požehnanie veľkonočných jedál
Farský kostol o 16. 00 hod. ostatné v tabuľke.
Tanečné divadlo ATAK
V rámci 17. Púte zrelosti vystúpi tanečné divadlo ATAK
s predstavením ShALOME v ZŠ Pavlovciach n. U. 25.
apríla o 19.00 hod.
INFO NA NÁSTENKE
Ohlášky pred diakonátom
Branislav Babjak chce byť vysvätený na diakona. Kto by vedel
o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.

Veľká noc, ktorá je zábleskom budúcej jari
ľudstva, nech nás napĺňa optimizmom
a istotou, že naše životné dobrodružstvo,
aj napriek všetkému, skončí v Otcovom náručí.
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Oznamy
Mons. Stanislav Stolárik sa stal novým diecéznym biskupom Rožňavy.
Úmysly na sv. omše do konca júna, po sv. omšiach, max. 4 mená na jeden úmysel.
Zbierka na rekonštrukciu v nedeľu 19.apríla.
Zbierka na seminár 26. apríla
Zbierka na rekonštrukciu: farský 565,61 €, Straňany 254,34 €, Lastomír 23 €
Milodary: 100€, 40€, 30€, 20€, ružencové bratstvo Michalovce 100€. Úprimná vďaka.
Sv. omša za manželov sobášených od roku 1976 do 1980 bude 19. apríla o 10.30 hod.
Zapísať sa môžete pri sakristii.
Za pôstne kázne ďakujeme duchovnému otcovi Jurajovi Rendešovi.
Na Veľký piatok platí pre katolíkov prísny pôst. Adorácia po obradoch bude do 23.00
hod. Pokračovať bude ráno od 7.30 hod. do požehnania jedál o 16.00 hod.
Púť do Krakova – Božie milosrdenstvo 11.-12. apríla, záloha 20 €, info na nástenke,
kontakt p. Štefančíková 0908 027 861.
Sv. omša v kaplnke Božieho milosrdenstva v nedeľu 12.apríla o 15.00 hod.
Spoveď chorých v pondelok 30. marca od 8:00 hod.
Od Veľkej noci pokračujú sv. omše na Hrádku. Podľa rozpisu.
Ďakujeme tým, ktorí v pôste pripravili krížové cesty.
Odpustky v Roku zasväteného života možno získať u palotínov, saleziánov,
saleziánok.
Z predaja baránkov na rekonštrukciu kostola vo Vysokej n.U. 300 €.Vďaka.
Prosíme, aby snúbenci cez veľkonočné sviatky nevybavovali administratívu. Farský
ako aj mestský úrad, ktoré sú zavreté. Ďakujeme za porozumenie.
Ranné sv. omše o 6.00 hod. v pondelok až stredu nie sú. Dôvodom ich dočasného
zrušenia bola ich dlhodobá nízka účasť. Zvlášť týchto prvých troch dní. (počas ročného
sledovania cca. 20). Spôsob, ktorý bol zvolený pri zmene času na 6.30 sa ukázal veľmi
subjektívny a odpovede nekorešpondovali zo skutočnosťou, pretože účasť bola vyššia.
Ozývajú sa hlasy veriacich, ktorí naopak chcú, aby boli sv. omše o 12.00 každý
pracovný deň. Účasť na „12tke“ je oveľa vyššia. Cez prázdniny ranné omše budú, lebo
nebude 12tka. Preto hľadáme riešenie, ktoré bude vyhovovať viacerým, hoci sú (budú)
aj nespokojní. To sa pri takejto zmene predpokladá. Účasť (počet) je určite
rozhodujúcim faktorom.

LURDY LETECKY Z KOŠÍC- ARCIDIECÉZNA PÚŤ

29.-31.5.2015 CENA: 595 €.
WWW.AWERTRAVEL.SK
INFO NA NÁSTENKE

3

Rozpis bohoslužieb
dátum

Michalovce

Stráňany

Lastomír

2. apríl
Zelený štvrtok

18.00

17.30

18.00

3. apríl
Veľký piatok

16.00

17.00

15.00

4. apríl
Biela sobota

19.30

19.30

19.30

Požehnanie
jedál

16.00

16.00

15.00

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

5. apríl
Veľkonočná
nedeľa
6. apríl
Veľkonočný
pondelok
12. apríl
2. veľkon.
nedeľa
19. apríl
3. veľkon.
nedeľa
26. apríl
4. veľkon.
nedeľa

7.30požehnanie
jedál

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

Vrbovec

Hrádok

DD

Bl. Laury

10.30
+jedál

9.30

Nem.

15.00
8.00
požehnanie
jedál

8.00

8.00

10.30

8.00

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

9.30

9.30

9.30

9.30

9.30

8.00

10.30

9.30

9.30

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.
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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