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RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ NARODENIA PANNY MÁRIE V MICHALOVCIACH

Koniec vyučovania
Odchádzajúci rok 2018 bol opäť veľmi pestrý. Možnosti a príležitosti, ktoré nám
ponúkol a ešte stále ponúka boli výnimočné a zároveň aj úplne obyčajné. Každý z nás
sa pri pohľade dozadu vie pozastaviť a porozmýšľať, čo ponúkol a ako sme ho prežili.
Niekedy sme boli postavení pred vážne situácie a rozhodnutia. Inokedy to bol akoby
prelet motýľa po nádherne rozkvitnutej lúke. Nemožno hovoriť všeobecne, lebo každý
prežil tento čas úplne svojsky. Hoci sme prežili aj rovnaké situácie, nikto ich
neprežíval rovnako. Ani radosť, ani smútok. V tom možno pomenovať aj tento rok
mojím. A ešte lepšie by bolo, ak sme ho prežívali s Ježišom. A bol tak Bohom
požehnaným rokom.
Nedeľou Krista Kráľa končí liturgický rok a prvou adventnou začína ten ďalší.
Tak ako je advent prípravou na sviatky narodenia Pána Ježiša, tak ukončenie
cirkevného roku dáva príležitosť zhodnotiť duchovné bohatstvo skončeného roka.
Ešte v predstihu zhonu, do ktorého sme pred Vianocami dotlačení.
Rok má 12 mesiacov, 52 týždňov, 365 dní, 8760 hodín. Ježiš počas pozemského
života viackrát pripomínal, že ešte neprišla Jeho Hodina. Nakoniec prišla.
Najdôležitejšie pre nás zostáva, či sme na tie Ježišove hodiny chodili, alebo sme
nechodili. Koľko vyučovacích hodín sme v Ježišovej škole absolvovali? Lebo, keď
príde tá naša rozhodujúca Hodina v živote, isto budeme skúšaný z učiva, ktoré sme
preberali s Učiteľom Ježišom.

Poďakovanie a blahoželanie
Všetkým, ktorí ste počas roka pomáhali pri rozvoji našej farnosti,
priložili ruky k Božiemu dielu, úprimne ďakujeme.
Členom nášho farského spoločenstva, vašim blízkym a
všetkým veriacim pokojné a milostiplné sviatky Božieho narodenia
a požehnaný Nový Rok!

Vianočná sviatosť zmierenia
Farský a straňanský kostol
nedeľa 23.december 15.00 – 17.00 hod.
Lastomír vo štvrtok 20.12. od 17.00-18.00 hod.
Vrbovec v piatok 21.12. od 16.30-17.30 hod.

Dobrá novina - 24.ročník
V tomto ročníku Dobrej noviny by sme sa s vami radi podelili o skúsenosti a výsledky
našej spoločnej práce v Ugande. Ukážeme vám konkrétne príklady komunít a partnerov,
ktorí sú sami aktívni a robia veľa dobrej práce pre dobro celej komunity. Dom
prozreteľnosti v Nkokonjeru (angl. Providence Home) vedú sestry z kongregácie Malých
sestier sv. Františka z Assisi. Snahou sestier je zlepšovať život detí s postihnutím v miestnej
komunite a prispieť k transformácii inštitucionálnej starostlivosti na domácu starostlivosť.
Okrem podpory centra v Nkokonjeru podporí Dobrá novina v roku 2019 aj ďalšie
rozvojové projekty pre ľudí v núdzi v Ugande, Etiópii, Kamerune, Južnom Sudáne, Keni,
Rwande a Tanzánii. www.dobranovina.sk

Vianoce sú pokoj, krása,
keď nebo jasom trblieta sa.
Na zem zostupuje Božia Láska,
ktorá svetu pravdu hlása.
Otec, Boh prisľúbenie dokonal,
tak mňa i teba rád mal.
Svojho Syna na svet povolal
a nám hriešnym ho daroval.
V jednej tichej noci
z lásky, Božej moci,
zostúpil z neba Pán,
aby sa nám za pokrm dal,
takto nás on všetkých vrúcne miloval.
Kurzy snúbencov 2019
Január
Február
Marec
September
18.-19.,25.-26.
15.-16.,22.-23.
22.-23., 29.- 30.
13.-14., 20.-21.
Piatky od 19.00 a soboty od 9.00-12.00. Celý kurz trvá dva piatky a dve soboty.
Rezervácia telefonicky, alebo osobne v úradných hodinách mesiac vopred.
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Misijný jarmok na našej Cirkevnej škole v piatok 30.novembra od 15.00 hod.
Ondrejovské rekolekcie v košickej katedrále v sobotu 1.12. o 10.00 hod.
Jesenná zbierka na Charitu bude na 1. adventnú nedeľu 2.decembra.
Dobrá Novina: Pozývame všetky deti, ktoré sa chcú tento rok zapojiť
do Vianočného koledovania Dobrej Noviny, prípravné stretnutia budú v utorky
o 16.45 vo farskom dome. (4. a 11. a 18. decembra)
Prikázaný sviatok Nepoškvrnené počatie Panny Márie v sobotu 8.decembra, sv.
omše ako v nedeľu.
Úmysly sv. omší na prvý štvrťrok 2019 v sakristii po sv. omšiach.
Rorátne sv. omše vo farskom kostole v piatky počas adventu (7.,14.,21.12.)
o 6.00. Pozývame zvlášť deti – priniesť lampáše. Rorátne sv. omše na
Straňanoch budú od 4.decembra ut – sob o 6.00 hod., večerné bezo zmeny.
Na Silvestra sv. omša iba o 12.00 hod. s ďakovnou pobožnosťou. Večer
nebude.
Predaj vianočných oblátok na pomoc farnosti Trhovište bude v sakristii.
Akciu Za nenarodené deti sme podporili sumou 100 €.
V zbierke Pomoc Matky Františky núdznym o.z. Pomoc rodine, sa okrem
drogérie a detských čižmičiek, vyzbieralo 500 €. Za vašu dobročinnosť nech Pán
Boh požehnáva vaše kroky.
V prvopiatkovom týždni spovedáme ako obyčajne. Vrbovec v pondelok 3. 12 od
16.00 hod. sv. omša o 17.00 hod. Lastomír vo štvrtok 6.12. od 16.30 hod. sv.
omša o 17.00 hod.
Adventná duchovná obnova pre ženy bude 8.12. 2018 v Kláštore sv. Terezky od
14:30 do 17:45 hod. na tému svätosti podľa pápeža Františka.
Adventný organový koncert v piatok 14. decembra o 19.00 hod.
Dobročinná zbierka sv. Alžbety: Farský 943€, Straňany 423€, Lastomír 20€. Za
všetky milodary úprimne ďakujeme.
Na účte o.z. Pomoc pri ochrane kultúrnej pamiatky je 1200 €. Sú to peniaze,
ktoré sú z 2 % vašich daní.
Milodary :100€, 50€. Za milodary Pán Boh zaplať a požehnaj.
Hľadanie prístrešia začína 15.12. prvým dňom novény.
Spoveď chorých pred Vianocami nahláste v sakristii, presná adresa a tel. číslo.
Spovedať budeme v utorok 18.12. od 8.00 hod.
Štedrá večera môže začať o 17.00 hod.
Koledovanie s Dobrou Novinou bude po sv. omšiach na slávnosť Božieho
narodenia vo farskom kostole i na Straňanoch.
Obnova manželských sľubov pri sv. omšiach v nedeľu na sviatok Sv. Rodiny.

Rozpis bohoslužieb
dátum

Michalovce

Straňany

Lastomír

2. december
1. adventná

7.30 9.00
10.30 18.00

8.00
9.30

9.15

8. 12. Nep.
Počatie PM

7.30 9.00
10.30 18.00

6.00
17.30

9.15

8.00

9. december
2. adventná
16. december
3. adventná
23. december
4.adventná

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

8.00
9.30
8.00
9.30
8.00
9.30

9.15

8.00

Nar. Pána -vigília

25. december
Narodenie Pána

26. december
sv. Štefana
30. december
Sv. Rodiny
1. január 2017
Bohorodičky
6. január
Zjavenie Pána
13. január
Krst Pána

DD

9.00

9.15
9.15

24.00
8.00
9.30
8.00
9.30
8.00
9.30
8.00
9.30
8.00
9.30
8.00
9.30

Vrbovec

Bl. Laury

Nem.

9.30

11.00

9.30
9.30

8.00

9.00

9.30

9.00

9.30

11.00

21.00
9.15
9.15

8.00

9.30

9.15

9.30

9.15
9.15

8.00

9.15

11.00

9.00

9.30

9.00

9.30

11.00

11.00

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.

Zaopatrovanie chorých:

0904 836 469

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.
+ RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ NARODENIA PANNY MÁRIE
FARSKÁ 3, 071 01 MICHALOVCE ( 056/ 642 08 98
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