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Vianoce, na ktoré sa nezabúda.
Všetkým, ktorých oči srdca bdejú pri počúvaní Božieho hlasu.
Všetkým, ktorí nezištne slúžia tým, ktorí to potrebujú.
Všetkým, ktorých nezlomili obmedzenia pandémie.
Všetkým, ktorí ste obetovali svoje trápenia, choroby, starosti a
modlitby pre šírenie Jeho kráľovstva.
Vyprosujeme pokojné a radostné sviatky Božieho narodenia!
Modlitby ku štedrej večeri
Vďaky
Ďakujeme, Pane, za to, že v dnešný večer sme spolu pri tomto stole, ďakujeme
za každého jedného z nás. Ďakujeme ti!
Ďakujeme Ti, Pane , za to, že si stal malým dieťaťom.
Ďakujeme Ti, Pane, za Tvoju lásku, za Tvoju prítomnosť v našich životoch.
Ďakujeme Ti, Pane za tých, ktorí tu boli a nie sú s nami a veľmi nám chýbajú.
(Môžu nasledovať vlastné vďaky)
Prosby
Bože, v dnešnú noc si nás spojil so všetkými ľuďmi do jednej rodiny.
Prosíme ťa o pokoj a zdravie pre ľudí na celej zemi. Prosíme ťa, Pane.
Prosíme ťa za všetkých, ktorí sú opustení, sami, chorí, lekárov, zdravotníkov
poteš ich svojou prítomnosťou. Prosíme ťa, Pane.
(Môžu nasledovať vlastné prosby)
Otče náš a Anjel Pána
Požehnanie jedla Požehnaj, Bože, toto jedlo, ktoré si nám daroval vo svojej
štedrosti a láske. Prosíme ťa, buď hosťom pri našom stole a daj jedlo všetkým,
ktorí ho nemajú.
Poďakovanie po jedle Ďakujeme Ti všemohúci Bože za všetky Tvoje
dobrodenia a dobroty, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen

Vianočná sviatosť zmierenia
Z pretrvávajúcich dôvodov zákazu zhromažďovania nebude spoločná sviatosť
zmierenia, tak ako po minulé roky. Spovedať budeme priebežne. Tak aby
v kostole nebolo naraz veľa ľudí a zároveň aby sa dodržiavali odstupy
a ostatné hygienické pravidlá. Spovedáme vždy pred sv. omšou a každý

večer podľa záujmu aj po sv. omšiach. V sobotu 19. 12.
dopoludnia od 9.00-10.00 a popoludní od 16.00. Spovedáme iba
tunajší kňazi. Iní kňazi neprídu.
Platí to pre farský a straňanský kostol
Lastomír vo štvrtok 17.12. od 16.30 -17.30 hod.
Vrbovec v piatok 18.12. od 16.30 -17.30 hod.

Oznamy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zbierka na Charitu: farský 899 €, Straňany 268 €, Lastomír 60 €.
Zbierka na rádio Lumen 13.12.
Milodary: 100€, 50€, 20€. Pán Boh zaplať.
Úmysly sv. omší na prvý kvartál je možné dať v sakristii po sv. omšiach.
Rorátne sv. omše vo farskom kostole v piatky počas adventu o 6.00.
Predaj vianočných oblátok na strechu na Straňanoch pokračuje.
V utorok 8. decembra je prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny
Márie. Sv. omše 6.00, 12.00, 18.00.
Spoveď chorých pred Vianocami nahláste v sakristii, presná adresa a tel. číslo.
Spovedať budeme už vo štvrtok 10.12. od 8.00 hod.
Hľadanie prístrešia začína 15.12. prvým dňom novény.
Štedrá večera môže začať o 17.00 hod.
Obnova manželských sľubov pri sv. omšiach v nedeľu na sviatok Sv. Rodiny.
Na Silvestra sv. omše 7.30 a 12.00 hod. s ďakovnou pobožnosťou. Večer
nebude, iba na Straňanoch 17.30.
Koledovanie s Dobrou Novinou asi nebude ako bolo zvykom po sv. omšiach na
slávnosť Božieho narodenia. Kto by chcel prispieť môže tak urobiť priamo
vkladom na bankový účet DN. www.dobranovina.sk
Ďakujeme všetkým spolupracovníkom v rôznych službách. Od kostolníkov,
kurátorov, upratovacích skupín, lektorov na čele s pani Marikou, organistom,
miništrantom, ruženčiarkam, sestričkám a mnohým ďalším, v tichých službách
pre dobré fungovanie farnosti. Osobitne tým, čo pečú oblátky. Úprimne
ďakujeme a Božie požehnanie nech spočíva na vás i vašich blízkych.
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Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho
mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.
Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní vyžadovaných pravidiel a
nariadení.
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho
Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby
sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej
Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a
tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a
Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a
ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval,
vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Kurzy snúbencov 2021
Január
Február
Marec
September
29.-30.
19.-20.
19.-20.
10.-11.
Piatok od 19.00 a sobota od 9.00-12.00. Celý kurz bude zatiaľ pre pandémiu
skrátený na piatok a sobotu. Rezervácia telefonicky, alebo osobne v úradných
hodinách mesiac vopred.
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Rozpis bohoslužieb
dátum

Michalovce

Straňany

Lastomír

Vrbovec

6. december
2. adventná
8.12.
Nepoškvr. Počatie PM
13. december
3. adventná
20. december
4. adventná

7.30 9.00
10.30 18.00

8.00
9.30

9.15

8.00

6.00 12.00 18.00

17.30

17.00

17.00

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
7.30 9.00
10.30 18.00

8.00
9.30
8.00
9.30

Narodenie Pána -vigília

25. december
Narodenie Pána
26. december
sv. Štefan
27. december
sv. Rodina
1. január 2017
Bohorodičky
3. január
Vianočná nedeľa
6. január
Zjavenie Pána
10. január
Krst Pána

24.00
8.00
10.00
8.00
10.00
8.00
9.30
8.00
9.30
8.00
9.30
8.00
9.30
8.00
9.30

9.15
9.15

8.00

21.00

20.00

9.15
9.15

8.00

9.15
9.15
9.15

8.00

9.15
9.15

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. Krstný rodič musí mať sv. birmovania.
 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ NARODENIA PANNY MÁRIE
FARSKÁ 3, 071 01 MICHALOVCE  056/ 642 08 98
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