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Pomalý návrat
Po dvojmesačnej prestávke sa pomaly vraciame do našich kostolov. Bol to čas
mimoriadnych skúseností. Obmedzenia, ktoré v menšom merítku stále prežívame, nás
v mnohom poučili. Režim fungovania mnohých zmenil a stále núti meniť zaužívané
postupy.
Nútenú prestávku sme využili na nutné a dlhšie pripravované obnovy našich
chrámov. Tou najbližšou je realizácia výmeny krytiny na stráňanskom kostole.
Neustály kolobeh organizovania prác, v ktorom sa opäť ukázala krása ľudí, ktorým
záleží na Božom stánku. Im patrí moja veľká úcta a vďačnosť. Niekto si zmenu
všimne a poďakuje. Iný zase utrúsi poznámku o potrebe obnovy...
Tak ako sme skrášľovali aj jezuitský oltár vo farskom kostole, chceme so sv.
Ignácom zvolať: „Omnia ad maiorem Dei gloriam“ – všetko na väčšiu Božiu slávu.
V týchto dňoch koluje list. Napísal ho starší pán, bývalý advokát, svojim dvom
dcéram, vnukom a vnučkám. Žil v talianskom domove dôchodcov a smrteľne ochorel
na koronavírus.
Taliansky autor Enzo Bianchi napísal, že tento príbeh je „varovaním pre tých, ktorí
tu zostávajú, prosbou starého človeka o súcit. Tento list preniká naše srdce, pobáda ho
položiť si niektoré otázky a zmeniť svoje konanie“. List má čo povedať aj nám.

...je niečo horšie ako koronavírus...
Drahé moje deti, vnuci a vnučky, rozhodol som sa napísať Vám list z tohto
bezcitného lôžka. Tento list som ukradomky odovzdal rehoľnej setre Kláre v
nádeji, že si ho budete môcť po mojej smrti prečítať. Cítim, že už nemám pred
sebou mnoho dní.
Vnímam, že mám ťažkosti s dýchaním, už ledva držím v slabej ruke toto pero.
Láskavo mi ho dala istá mladá žena, ktorá je v tvojom veku, moja drahá Elisa.
Ona je jediná osoba, ktorá sa na mňa v tomto hospici niekedy usmiala, ale odkedy
aj ona nosí masku, vidím trochu svetla iba z jej očí. Jej pohľad sa líši od pohľadu
iných zdravotných sestier, ktoré ma ani nepozdravia. Nechcel som Vám o tom
hovoriť, aby som Vám nespôsobil ďalšie nepríjemnosti, lebo viem, koľko ste
trpeli, keď ste ma nechali v tejto peknej „väznici“. Áno, toto som si pomyslel a
spomenul som si pritom na slová jedného kňaza, ktorý tieto miesta nazval
„pozlátenými väznicami“. Vtedy sa mi zdalo, že preháňa, ale teraz som sa o tom
osobne presvedčil.
Celý list na postoj.sk

Oznamy
• Farský kostol: sv. omše nateraz v riadnom čase. Špecifikum je nedeľa, pre seniorov
7.30, a zatiaľ iba 10.30 vo farskom dvore. Úpravy a zmeny oznámime priebežne.
• Stráňany: sv. omše v týždni aj o 8.00 hod., v nedele pre seniorov o 6.30 hod.
• Na stráňanskom kostole začínajú práce na výmene strešnej krytiny. Prosíme
o modlitby, finančnú podporu a opatrnosť v okolí, počas trvania prác.
• Do 1.ročníka cirkevnej školy máme nahlásených málo detí. Povzbudzujeme rodičov
k možnosti využiť túto ponuku k vzdelávaniu a výchove vašich detí.
• Ukončili sme obnovu barokových lavíc a očistenie sôch hlavného oltára. Za spoluprácu
aktívne zúčastneným aj upratujúcim veľká vďaka.
• Práce na úprave presbytéria kostola v Lastomíre sú tiež úspešne ukončené. Slávnostné
požehnanie bude na odpustovú slávnosť Zoslania Ducha Svätého 31. mája o 10.30
hod.
• Vo Vrbovci sa podarila realizácia výmeny dverí v sakristii.
• Prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána bude vo štvrtok 21. mája. Sv. omše klasicky
6.00, 12.00 a 18.00. Lastomír 17.00. Pripomíname, že nedeľné a sviatočné sv. omše
nateraz nie sú povinné.
• Milodary: 300€, 100€ na lavice. Za milodary Pán Boh zaplať a požehnaj.
• Za veľkonočné barančeky sme do Pavloviec n U. poslali 240 eur.
• Birmovka bude už v sobotu 23. mája o 11.00 hod. !!!

Birmovanie, zmena!!!
Prosíme birmovancov a ich príbuzných, aby si všimli zmenu termínu birmovania.
Ide o sobotu 23. mája o 11.00 hod. Povinné stretnutie s nácvikom už tento piatok
15. mája pri večernej sv. omši. Všetky ďalšie informácie na webe a cez kaplána
Petra.
Sv.prijímanie
Termíny slávenia 1. sv. prijímania sa budú odvíjať od nástupu žiakov do školy.

Úmrtie pána Bouchala
Pán Rostislav Bouchal, ktorého rodinná firma realizovala rekonštrukciu našich
zvonov zomrel na Veľkú noc 12.apríla, vo veku 66 rokov. Nech mu dobrý Boh otvorí
náruč a nech ho prijme za zvuku nebeských zvonov. Ďakujeme za jeho prácu nielen
na našich zvonoch. Nech odpočíva v pokoji.

2 % z dane
Aj v tomto roku možno poukázať 2 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzických
a právnických osôb za rok 2019 pre občianske združenie Pomoc pri ochrane kultúrnej
pamiatky, ktorého cieľom je obnovovať, chrániť a udržiavať náš farský kostol Narodenia
Panny Márie v Michalovciach.

Obchodné meno alebo názov: Pomoc pri ochrane kultúrnej pamiatky
Sídlo:
Farská 3, 071 01 Michalovce
IČO:
35549319
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Pokyny a pravidlá na bohoslužby
1. Rozostupy a dištanc
Účasť na bohoslužbách nie je povinná. Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej
či sviatočnej sv. omše. Verejné bohoslužby sa počas trvania opatrení musia sláviť
v obmedzenom režime. Vo vnútornom priestore kostolov sme podľa inštrukcií
KBS presne vyznačili miesta na sedenie so zachovaním odstupu 2m medzi
osobami.
Prosíme tých, ktorí do kostola vstúpia prví, aby obsadzovali miesta úplne
vpredu.
Ak bude kostol kapacitne naplnený (farský kostol-cca 80 ľudí), prosíme ďalších
prichádzajúcich, aby zostali vonku, kde sa zabezpečí aspoň zvukový prenos. Aj
vonku je potrebné dodržať rozostupy.
2. Dezinfekcia a rúška
Pred vstupom do kostola si dezinfikujte ruky a noste rúško. Sväteničky musia
zostať prázdne. Vetranie priestorov a dezinfekcia kľučiek či iných dotykových
plôch je tiež nevyhnutnosťou.
3. Príhovory
Príhovory, a teda i homília, nesmú byť príliš dlhé.
4. Sv. prijímanie na ruku
Sväté prijímanie sa v tomto čase podáva na ruku a malo by sa podávať aj
v exteriéri, ak bude potreba – aby ľudia, ktorí stoja vonku, nemuseli prechádzať
celým kostolom dopredu. Aj v rade na sv. prijímanie musíme dodržať
predpísaný odstup. Odložme dokazovanie pravovernosti a buďme za jedno s
diecéznym biskupom. Toto výnimočné (dočasné) prijímanie na ruku v tomto
ťažkom období nie je hriech. Ježiš sa neštíti nášho tela, dokonca, on sa narodil
v špinavej maštali. Jediná prekážka k hodnému sv. prijímaniu je nečisté ľudské
srdce. Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk,
nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na
záver, ako posledný.
5. Omša pre seniorov
Jedna nedeľná omša pre seniorov by mohla byť vyhradená pre seniorov nad 65
rokov. Ak seniori budú mať mladší sprievod, ten nech radšej zostane vzadu alebo
vonku.
6. Slávenie v exteriéri
Parkovanie pri sv. omši o 10.30 (farský dvor) – ako zvyčajne, pri kostole; na faru
dôjdite pešo. Rodiny sa držte pokope, ostatní zachovajte 2m odstupy
7. Sviatosť zmierenia
Spovedá sa v exteriéri, či mimo spovedníc. Spovedné miestnosti nie sú teraz
vhodným prostredím na vysluhovanie sviatosti zmierenia.
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Rozpis bohoslužieb
dátum

10. máj
5.veľkonočná
nedeľa

17. máj
6.veľkonočná
nedeľa
Nanebovstúpenie Pána
21. máj (štvrtok)
24. máj
7.veľkonočná
nedeľa

31. máj
Turíce

Michalovce

Straňany

7.30 SENIORI
9.00
10.30 FARSKÝ

6.30
SENIORI

DVOR

8.00
9.30
6.30
SENIORI

18.00
7.30 SENIORI
9.00
10.30 FARSKÝ
DVOR

18.00
6.00 12.00
18.00
7.30 SENIORI
9.00
10.30 FARSKÝ
DVOR

18.00
7.30 SENIORI
9.00
10.30 FARSKÝ
DVOR

18.00

Lastomír Vrbovec

9.15

8.00
9.30
8.00
17.30
6.30
SENIORI

8.00

8.00
9.30

Bl. Laury

10.00

17.00

16.30

8.00

10.30
ODPUST

Nem.

10.00

9.15

9.15
8.00
9.30
6.30
SENIORI

DD

9.00

10.00

11.00

10.00

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. Krstným rodičom nemôže byť hocikto.
Musí spĺňať viaceré podmienky, napr. mať sv. birmovania.
 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ NARODENIA PANNY MÁRIE
FARSKÁ 3, 071 01 MICHALOVCE  056/ 642 08 98
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