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Jubilanti
Mesiac november, ktorý sa chýli ku koncu, okrem pandemických
opatrení, priniesol veľa vzácnych a krásnych jubileí. V úplnom
začiatku to bola sedemdesiatka nášho arcibiskupa Mons. Bernarda
Bobera. Ten viedol pohrebné obrady zosnulého spišského biskupa
Mons. Štefana Sečku v deň svojich narodenín. Nášmu pastierovi
arcidiecézy vyprosujeme veľa zdravia, múdrosti, rozlišovania a sily do
spravovania a vedenia partikulárnej košickej cirkvi.
Druhého krásneho jubilea sa dožil náš kostolník Michal Ladziansky.
Osemdesiatka je krásny vek. Aj žalmista píše o tomto veku 70 a 80
rokov, ktoré ubiehajú rýchlo. Pánu Michalovi ďakujeme za jeho
nasadenie v službe a vyprosujeme veľa síl a zdravia nielen pre práce
v našom farskom kostole.
Tretím oslávencom je opäť kostolník. Ale v Lastomíri. Pán Michal
Humeník je rovesník nášho arcibiskupa Bernarda. K jubileu
sedemdesiatin mu vyslovujeme veľké poďakovanie za jeho krátku, ale
o to intenzívnejšiu prácu pri zveľaďovaní filiálneho kostola.
A spoločne s manželkou - kostolníčkou nech naďalej zveľaďujú Boží
dom, podobne ako aj vlastný.
Všetkých jubilantov zahŕňame do našich modlitieb požehnania
a dobrorečenia a vyprosujeme pokoj, radosť a lásku od nebeského
Otca na príhovor sedembolestnej Panny Márie.

Oznamy
• V kostoloch využívame polovičnú kapacitu na sedenie. Sadáme šachovnicovo.
Prosíme o dodržiavanie hygienických pravidiel.
• Farská adorácia bude v sobotu 28.11. od 14.00 hod. do večernej sv. omše.
• Posledná novembrová nedeľa je už 1. adventná. Začína nový liturgický rok,
cyklus B. Je zároveň celoslovenská zbierka na charitu.
• Príspevok na kostolnú strechu na Stráňanoch bude spojený s predajom
vianočných oblátok. V sakristii našich kostolov je možné si oblátky zakúpiť.
Cena 1 €.
• V 1.adventnom týždni bude prebiehať zbierka drogérie pre sociálne slabé
rodiny a zároveň aj predaj ručných prác o.z. Maják, žien, ktoré sa ocitli v ťažkej
rodinnej situácii. Vo farskom kostole, v spolupráci s rehoľnými sestrami
Mariánkami.
• Predaj čokolád na podporu Pápežských misijných diel z našich kostolov na
Straňanoch a Farského bol 400 eur.
• Zbierka na strechu na Stráňanoch: farský 669 €, Stráňany 1347 €, Vrbovec 55
€, Lastomír 81 €.
• Zo slávnosti prvého sv. prijímania na kostol obetovali 485 €. Pán Boh zaplať
a požehnaj. Ďakujeme pánu kaplánovi Tomášovi a jeho spolupracovníkom za
zdarný priebeh napriek všetkým pandemickým obmedzeniam. DVD záznam zo
slávnosti je v kancelárii farského úradu.
• Prosíme o podporu katolíckych médii TV Lux i rádia Lumen, ktoré nám veľmi
pomáhajú zvlášť v tomto období obmedzení účasti na liturgických sláveniach
v kostoloch.
• Úmysly na ďalšie tri mesiace (január-marec) budeme zapisovať od začiatku
decembra.

Strecha Stráňany
Po ukončení prác a vyplatení všetkých faktúr v celkovej hodnote 110
tisíc eur, máme pred sebou poslednú úlohu. Splatiť všetky pozdĺžnosti.
Keďže stráňansky kostol hospodári samostatne a nemal dostatočný kapitál,
nevyhnutné úhrady išli z farských peňazí. Splácanie neprebieha medzi
nami a bankou (s patričnými úrokmi), ale iba medzi nami navzájom. Ide
o polovicu celkovej sumy. Mesačnými zbierkami až po novom roku
budeme pomaly tento dlh vyrovnávať. V advente spájame finančnú
podporu s predajom oblátok. Za všetky vaše milodary úprimne
ďakujeme.
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Birmovanci
Príprava na prijatie birmovania pokračuje ďalej. Veríme, že sa čoskoro
uvoľnia opatrenia pre školy a znova sa stretneme prezenčnou formou. Aj
v škole na hodinách náboženstva, aj na našich birmovaneckých
stretnutiach, katechézach a hlavne na sv. omšiach. Tešíme sa na osobné
stretávanie.
Prijímanie sv. zmierenia
Blíži sa advent a vianočné sviatky. Mnohí z vás využívali veľké
spovedanie v závere adventu. Keďže okolnosti sú nepredvídateľné, tak aj
možnosť vianočnej spovede netreba odkladať na poslednú chvíľu. Zvlášť,
ak nám to obmedzenia znemožnia ako tomu bolo na Veľkú noc. Preto treba
využiť príležitosť aj v skorších termínoch uprostred týždňa.
Mnohí sa pýtali, či to už bude platiť na Vianoce. Preto sa pojem vianočná
a platná spoveď už nebude musieť zle používať. Je dôležite dobre sa
pripraviť a prežiť zmierenie s Bohom, blížnymi a sebou. Platnosť
antigénových testov vyprší, ale platnosť dobrej sv. zmierenia nie je
obmedzená časom. Iba ťažkým hriechom.
Sakrálne predmety v Zemplínskom múzeu
V michalovskom kaštieli sú súčasťou sakrálnej expozície s názvom
Klenotnica aj historické liturgické predmety z nášho farského kostola. Za
realizáciu projektu a spoluprácu ďakujeme pani riaditeľke Mgr. Stanislave
Rovňákovej a hlavne Dr. Martinovi Molnárovi, ktorý celú akciu inicioval.
Ak bude možné, určite si nenechajte újsť, vidieť ich na vlastné oči.
Viac na www.zemplinskemuzeum.sk a www.youtube.com
Poďakovanie Mestu a Technickým službám
Rok od začatia prác na farskej ulici môžeme využívať novú cestnú
komunikáciu. Výmena kanalizácie a následne všetky úpravy popri ceste
vyžadovali veľa trpezlivosti nielen obyvateľov našej ulice, ale aj všetkým
ktorí prichádzali na farský a dekanský úrad.
Vedeniu mesta na čele s pánom primátorom ako aj vedeniu Technických
služieb mesta vyjadrujem veľkú vďaku za ústretovosť a urýchlenie
realizovania potrebných prác rekonštrukcie a následných úprav našej
Farskej ulice. Poďakovanie je spoločné za farnosť a všetkých obyvateľov
ulice. Ďakujeme.
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Dušičkové odpustky
Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok získať celý
november. Tieto dni si môžeme ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle
nasledovať za sebou. Potrebné je byť vyspovedaný, sv. prijímanie, modlitba
na úmysel sv. Otca, vyhýbať sa aj všednému hriechu a návšteva cintorína
s modlitbou za zosnulých.
Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, môžu
získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi,
zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri
ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na
úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa
pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.

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

Úmysly apoštolátu
Všeobecný úmysel: Aby sme svoj osobný vzťah k Ježišovi Kristovi posilňovali
Božím slovom a životom modlitby.
Úmysel našich biskupov: Aby rodičia a starí rodičia trpezlivo odovzdávali
vieru mladším generáciám.
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.(počas júla
a augusta o 18.00) vo farskom kostole. Krstným rodičom nemôže byť hocikto.
Musí spĺňať viaceré podmienky, napr. mať sv. birmovania.
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