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Odpustová slávnosť
Sobota 16.45 fatimské večeradlo – sv. zmierenia
5.9. 18.00 sv. omša (vonku) Vdp. Jozef Barlaš
Nedeľa

6.9.

7.30 sv. omša
9.00 sv. omša (vonku)
10.30 slávnostná svätá omša

J.Ex. Mons. Bernard Bober,
arcibiskup - metropolita
Upozornenie
Z dôvodu sprísnených epidemiologických pravidiel pri väčších
akciách od 1.9., prosíme aby ste dôsledne dodržiavali hygienické
predpisy. Počet sv. omší v deň slávnosti je väčší. Prosíme, aby ste
sa rozdelili a využili nielen hlavnú sv. omšu ale aj o 7.30 a 9.00.
Takisto upozorňujeme na zvýšený počet nakazených v blízkom
okolí, preto treba zvážiť pozývanie hostí nielen na liturgické
slávenie, ale aj na spoločnú hostinu.

Dezinfekcia, odstupy, rúška a sv. prijímanie na ruku.
Prosíme, prineste si vlastné stoličky na sedenie.
Duchovná obnova ani iný sprievodný program nebude.

Oznamy
• V nedeľu 6. septembra je odpustová slávnosť. Sv. omše ako v programe
7.30 9.00 a slávnostná o 10.30.
• Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie v utorok 15.9. sv. omše ako v nedeľu.
O 10.30 slávnosť 1. sv. prijímania je iba pre deti a ich príbuzných. Prosíme
využite iné sv. omše v deň slávnosti. Ďakujeme.
• Od 31. augusta budú sv. omše v čase 6.00 a 18.00. Pondelok – streda –
piatok o 12.00 hod. budú sv. omše od 2. septembra. Večerné o 18.00 hod.
aj v stredu „detská“ o 18.00 hod. Stráňany bezo zmeny o 17.30 hod.
• Od 1.9. pondelkové ranné sv. omše vo farskom a večerné na Stráňanoch
nebudú. Tak ako to bolo pred prázdninami.
• Začiatok nového školského roka nebude v kostole ako zvyčajne.
• 1. piatok Lastomír štvrtok 3.9. spoveď 16.30 a sv. omša 17.00 a vo štvrtok
aj DD 8.30.
• Úmysly sv. omší na október- december po sv. omšiach v sakristii.
• Zbierka školských pomôcok do 15. septembra.
• Modlitby matiek 25.- 27.9. piatok 17.00, sobota 6.30 a nedeľa po sv. omši
o 9.00 hod.

• Sv. omše sú po uvoľnení opäť v riadnom režime a čase. Je zrušený dišpenz
od povinnej účasti na sv. omšiach. Sv. prijímanie sa prednostne dáva na
ruku. Vo vážnych prípadoch po upovedomení a dohodnutí s kňazom ide
dotyčný na sv. prijímanie ako posledný.
• Na stráňanskom kostole finišujú práce na výmene strešnej krytiny.
Prosíme o modlitby, finančnú podporu a opatrnosť v okolí počas
záverečných prác.
• Zbierka na strechu na Stráňanoch v nedeľu 6. septembra.
• Zbierka na strechu na Stráňanoch: farský 1641 €, Stráňany 1162 €.
• Zbierka Boží hrob v nedeľu 13. 9.
• Zbierka na rádio Lumen v nedeľu 20. 9.
• Milodary: 200€, 100€, 50€. Za milodary Pán Boh zaplať a požehnaj.
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Kurz snúbencov
Jesenný kurz pre snúbencov začína 11. septembra (piatok) večer o 19.00
hod. vo farskom dome.

Termíny 1. sv. prijímania
Farský kostol
15. september (utorok) I. + II.ZŠ 10.30 hod.
12.00 hod. Cirkevná škola
19. september (sobota) 10.00 hod. ostatné školy.
Podrobnejšie informácie nájdete na farskom webe.

Zbierka školských pomôcok
V období od 1. júna do 15. septembra prebieha 11. ročník úspešnej ZBIERKY
ŠKOLSKÝCH POMÔCOK spojenou s výzvou na darovanie radosti malým školákom
aj mladým študentom. Vyrástlo vám dieťa zo školskej aktovky? Máte doma zvyšné
zošity, školské potreby či plnú zásuvku farbičiek? Nevyhadzujte ich, ale darujte. Nielen
nové, ale aj použité, no stále funkčné školské pomôcky môžete odovzdať v Dennom
stacionári v Michalovciach (Okružná 3657, v čase od 8:00 do 15:00) alebo v sakristii
kostola. Zapojiť sa do zbierky môžete aj kúpou úplne nových školských
a kancelárskych pomôcok. Arcidiecézna charita Košice doručí vyzbierané pomôcky
tým, ktorí to potrebujú. Ďakujeme. Viac informácii nájdete na webovej stránke:
www.charita-ke.sk.

Zomrel kňaz Jozef Sokolský
V 71. roku života a v 44. roku kňazstva si Pán života a smrti dňa 24. augusta
2020 povolal do Večnosti svojho služobníka – rímskokatolíckeho kňaza Rožňavskej
diecézy vdp. Jozefa Sokolského.
Sv. omša spojená s pohrebnými obradmi a pochovaním tela na miestnom
cintoríne v kostole sv. Gorazda v Michalovciach – Močarany bola 27. augusta 2020
celebrovaná J. E. Mons. Stanislavom Stolárikom, rožňavským biskupom.
Jozef Sokolský sa narodil 26. júla 1949 v Michalovciach-Močaranoch. Za kňaza bol
vysvätený v Bratislave 6. júna 1976. Po vysviacke pôsobil ako ceremoniár na
biskupskom úrade v Rožňave. V roku 1977 sa stal farárom vo farnosti Muráň, v roku
1978 farárom vo farnosti Gelnica, v roku 1990 administrátorom farnosti Vyšný Medzev
a v roku 2010 administrátorom farnosti a neskôr v roku 2016 farárom v Štítniku až do
súčasnosti.

REQUIESCAT IN PACE!
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Rozpis bohoslužieb
dátum

6. september
slávnosť

13. september
24.nedeľa
15. september
Sedembolestná Panna
Mária

20. september
25.nedeľa
27. september
26.nedeľa

Michalovce

7.30 9.00
10.30
18.00
7.30 9.00
10.30
18.00
7.30 9.00
10.30
1.SV.PRIJÍMANIE
18.00

7.30 9.00
10.30
18.00
7.30 9.00
10.30
18.00

Straňany

Lastomír Vrbovec

DD

Bl. Laury

Nem.

U

S

T

8.00
9.30

OD

P

8.00
9.30

9.15

8.00

10.00

8.00
9.30

9.15

8.00

10.00

8.00
9.30

9.15

8.00
9.30

9.15

8.30

8.00

10.00

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

Úmysly apoštolátu
Všeobecný úmysel: Aby nebolo drancované prírodné bohatstvo našej planéty, ale aby sa
využívalo a rozdeľovalo primerane a spravodlivo.
Úmysel našich biskupov: Aby učitelia viedli svojich žiakov k pravým morálnym i
duchovným hodnotám.
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.
 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ NARODENIA PANNY MÁRIE
FARSKÁ 3, 071 01 MICHALOVCE  056/ 642 08 98
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