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Rok sv. Jozefa a sv. Rodiny
Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa a oboznámil tiež s Rokom
sv. rodiny. Ten prvý začal 8. 12. 2020 a potrvá do 8. 12. 2021. Rok sv. rodiny začne
na slávnosť sv. Jozefa 19. marca. Svoj apoštolský list pápež začína slovami: „So
srdcom otca: tak Jozef miloval Ježiša, ktorého všetky štyri evanjeliá nazývajú
»synom Jozefa«“. Svet potrebuje otcov – ich lásku, pracovitosť, odvahu,
jemnosť. Dnes je rodina doslova trhaná rôznymi protichodnými silami. Je potrebné
využiť na jasné posolstvo o rodine ako o východiskovom jadre, ktoré je základom
našej spoločnosti. Dnes je rodina doslova trhaná rôznymi protichodnými silami.
V prvom kroku sa vynakladá obrovská energia, aby sa klasický model rodiny dostal
do dramatickej až historickej krízy. Potom nasleduje druhý krok, ktorým je ponuka
rôznych alternatív na riešenie vzniknutej situácie s poukázaním, že model otec –
matka – dieťa je v kríze a súčasné problémy už nedokáže riešiť. Aj v tejto situácii
sme povolaní ohlasovať tradičnú rodinu aj keď to bude, ako hovorí Simeon,
znamenie, ktorému budú protirečiť.

Trojkráľová koleda – priniesť vodu vo fľašiach!
Na slávnosť Zjavenia Pána 6. januára bude požehnanie vody, kriedy a soli. Do
kostola si vo fľašiach prineste už aj vodu a pred tým si do nich nasypte aj trochu soli.
Z dôvodu prísnych hygienických pravidiel nebude možné zobrať si vodu tak ako bolo
zvykom, zo spoločnej nádoby. Požehnanie bude pri sv. omšiach a nebudete už prichádzať
každý osobitne.

Modlitba požehnania domu
Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal za svoje deti a urobil si nás
bratmi a sestrami tvojho Syna; posilňuj naše spoločenstvo s ním a daj, aby
sme v našej rodine žili vo svornosti a láske. Bože, ochraňuj náš dom pred
zlom a hriechom, požehnávaj ho i všetkých, čo v ňom bývajú, aby sme ti
ako domáca cirkev prinášali duchovné obete: zlato lásky, myrhu utrpenia
a kadidlo modlitby. Skrze Krista, nášho Pána. 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.

Ku sobášom
Sobáše v našej farnosti sú vo farskom kostole, na Straňanoch, v kaplnke bl. Laury,
v Lastomíre, na Hrádku a vo Vrbovci. Ak je sobáš mimo farského kostola, skôr ako
prídete nahlásiť termín na faru, kontaktujte kompetentnú osobu (palotíni, saleziánky,
kostolníci). Celá administratíva ide cez náš farský úrad. Sobáš nevybavujú príbuzní,
ale snúbenci. Info buď osobne alebo telefonicky. Nie cez mail. Základné dokumenty
sú: aktuálny výpis krstných listov, štátna zápisnica.

Pastoračná štatistika za rok 2020 (r. 2019)
Krsty
85 89
Birmovanci
38 38
Prvoprijímajúcich 98 84

Pohreby
Sobáše
Pomaz. chorých

164 163
59 75
291 287

Zbierka Pomoc rodine.
Výnos zbierky pre matky s deťmi:
Predaj výrobkov o.z. Maják 1845 €, milodary 315 € a množstvo drogérie.
Sestrám mariánkam ďakujeme za zorganizovanie tejto charitatívnej akcie.

o.z. Pomoc pri ochrane kultúrnej pamiatky
V tomto roku sa vďaka vašim 2% z dane podarilo získať 1253 €. Dokopy je na
účte 2134 €. Časť financií sme použili na dokončenie úpravy podlahy, nových
poterov v katechetickej miestnosti. V druhej a tretej miestnosti. Hlavná prvá
miestnosť bola opravená dávnejšie.

ACN pomoc núdznym
V našom kostole je už dlhšie možné dostať letáky ACN. Je to organizácia, ktorá
pomáha núdznym po celom svete.
24 zapojených krajín na celom svete
368 000 individuálnych prispievateľov a darcov
149 krajín ako podporovateľov projektov
124 mil. € od individuálnych prispievateľov
84,8 %zdrojov je použitých priamo na projekty.
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Oznamy
• Vianočné obdobie končí nedeľou Krstu Pána 10. januára. Nasleduje obdobie
cez rok. Ďakujeme všetkým za spoluprácu a pomoc v príprave na Vianoce.
• Požehnanie príbytkov bude iba súkromne, bez prítomnosti kňaza. Tí, čo máte
nový dom, byt nahlásiť osobne po ukončení núdzového stavu, resp. prísnych
hygienických pravidiel.
Požehnanie trojkráľovej vody, kriedy a soli na sviatok Zjavenia Pána 6. januára.
Nebude možné si zobrať vodu so spoločnej nádoby. Prineste si vo fľašiach aj vodu
s troškou soli. Nadpis na dvere 20-C+M+B-21 - Christus Mansionem Benedicat
- Kristus nech požehná tento dom. Alebo iniciály mien troch kráľov G M B.
Gašpar, Melichar a Baltazár.
• Zbierka pastorácia mládeže v nedeľu 17.januára.
• Zbierka na strechu na Straňanoch v nedeľu 24. januára
• Výnos z predaja oblátok bol dvetisíc eur.
• Úmysly sv. omší na prvý štvrťrok 2020 môžete dávať v sakristii po sv. omšiach.
Ďakujeme, že využívate nedeľné úmysly za zdravie a požehnanie živých.
• Rorátne sv. omše kostole boli skrášlením a duchovným obohatením
adventného obdobia. Ďakujeme tým, ktorí ich pripravili.
• Milodary: 100€, 70€, 50€. Ružencové bratstvo 150 €, Mariánske združenie 120
€. Za milodary Pán Boh zaplať a požehnaj.
• Ďakujeme za vianočné stromy do našich kostolov Bohu známym darcom.
• Svetový Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov trvá od 18. do 25. januára.
Spoločná ekumenická bohoslužba v tomto roku nebude.
• Predbežný termín na birmovku je sobota 17. apríla dopoludnia. Potvrdzuje
arcibiskupstvo. Upozorňujeme, že vlani bol náš návrh termínu zmenený
a možno to očakávať aj z dôvodu pandémie.
• Termíny na 1. sv. prijímanie z dôvodu pandémie ešte nevieme určiť.

Oznámenie dňa Veľkej noci
Centrom celého liturgického roka je posvätné Trojdnie ukrižovaného,
pochovaného a vzkrieseného Pána, ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc – 4.
apríla 2021. V každú nedeľu, ktorá je Veľkou nocou týždňa, svätá Cirkev
sprítomňuje túto veľkú udalosť spásy. Z Veľkej noci pramenia všetky sväté dni:
Popolcová streda (17.2.), Nanebovstúpenie Pána (13.5.), Zoslanie Ducha Svätého
(23.5.), Prvá adventná nedeľa (28.11.) Aj sviatky svätej Božej Matky, apoštolov
a svätých i pri Spomienke na všetkých verných zosnulých Cirkev putujúca na zemi
ohlasuje Veľkú noc svojho Pána. Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, Pánovi
času a dejín neprestajná chvála na veky vekov. Amen.
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Rozpis bohoslužieb
dátum

Michalovce

Straňany

3. január
Vianočná nedeľa
6. január
Zjavenie Pána
10. január
Krst Pána
17. január
2. nedeľa
24. január
3. nedeľa
31. január
5. nedeľa

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
8.00
9.30
8.00
9.30
8.00
9.30

Lastomír

Vrbovec

9.15

8.00

9.15
9.15
9.15

8.00

9.15
9.15

8.00

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 na január
Evanjelizačný úmysel: Aby nám Pán dal milosť bratsky spolunažívať
s príslušníkmi iných náboženstiev, navzájom sa za seba modliť a byť voči
všetkým otvorení.
Úmysel našich biskupov: Aby sme boli na príhovor Panny Márie Bohorodičky
chránení pred každým vírusom, ktorý zabíja telo, ale najmä dušu.
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.
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