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Prijímajúci otec - Rok sv. Jozefa
Jozef prijal Máriu bezpodmienečne. Dôveroval anjelovým slovám. „Šľachetnosť jeho srdca
je taká veľká, že to, čo sa naučil zo zákona, podriaďuje láske. Dnes v tomto svete, kde je
zjavné psychické, slovné a fyzické násilie na ženách, sa Jozef ukazuje ako vzor úctivého a
citlivého muža, ktorý, hoci nemá všetky informácie, rozhodne sa ochrániť Máriino dobré
meno, jej dôstojnosť a život. V jeho pochybnostiach o tom, ako najlepšie konať, mu Boh
svojím svetlom pomohol prijať toto rozhodnutie.“
V našom živote sa mnohokrát stanú veci, ktorých význam nechápeme. Našou prvou reakciou
je často sklamanie a vzbura. Jozef necháva bokom svoje vlastné myšlienky, aby prijal sled
udalostí, a hoci sa mu zdajú tajomné, prijme ich, preberie za ne zodpovednosť a urobí ich
súčasťou vlastného príbehu. Ak sa nezmierime s vlastným príbehom, nedokážeme urobiť ani
nasledujúci krok, pretože stále budeme rukojemníkmi našich očakávaní a následných
sklamaní.
Duchovný život, ktorý nám Jozef naznačuje, nie je cestou objasňovania, ale cestou
prijímania. Iba počnúc týmto prijatím, týmto zmierením, začíname vidieť väčší príbeh a hlbší
zmysel. Akoby sme tu počuli ozvenu vášnivých Jóbových slov, ktorý na výzvu svojej
manželky, aby sa vzbúril za všetko zlo, ktoré sa mu deje, odpovedá: „Azda máme len dobré
brať od Pána, a zlé prijať by sme nemali?“ (Jób 2, 10).
Jozef zaiste nie je človekom pasívne zmiereným so všetkým. Je odvážny a veľmi aktívny.
Prijatie je v našom živote spôsob, akým sa prejavuje dar sily, ktorá k nám prichádza od Ducha
Svätého. Iba Pán nám môže dať silu potrebnú na prijatie života takého, aký je, so všetkými
jeho protirečeniami, frustráciami, sklamaniami.
Zdá sa, že takisto ako Boh povedal Jozefovi: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa“ (Mt 1, 20),
opakuje aj nám: „Nebojte sa!“. Musíme odložiť hnev a sklamanie a bez akejkoľvek svetskej
rezignácie, no s nádejou a odvahou prijať aj to, čo sme si nezvolili, no predsa to existuje.
Takéto prijatie života nás otvorí pre jeho skrytý význam. Život každého z nás sa môže
zázračne znovuzrodiť, ak nájdeme odvahu žiť podľa toho, čo nám ukazuje evanjelium. A
nezáleží na tom, či sa teraz zdá, že všetko ide zlým smerom a že niektoré veci už nemožno
napraviť. Boh môže dať vyklíčiť kvetom aj medzi skalami. Aj keď nám naše srdce niečo
vyčíta, „Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko“ (1Jn 3, 20).

Nesmieme si nikdy myslieť, že veriť znamená nachádzať ľahké a uspokojivé riešenia. Viera,
ktorej nás učil Kristus, je naopak taká, akú vidíme u sv. Jozefa. On nehľadal nejaké rýchle
riešenia, ale čelil realite „s otvorenými očami“, prijímajúc osobnú zodpovednosť.
Jozefov postoj nás povzbudzuje, aby sme prijímali druhých takých, akí sú, bez výnimky, a
aby sme sa predovšetkým s láskou venovali slabým, pretože Boh si vyvolil to, čo je slabé,
„on je otec sirôt a záchranca vdov“ a prikázal nám milovať cudzincov. (Patris corde, 4. časť)
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Z dôvodu obmedzení pobožnosť na cintoríne v tomto roku nebude.
V dušičkovej oktáve budú sv. omše o 12.00 aj v utorok a vo štvrtok.
Dušičky Lastomír v utorok 2.11. spoveď 16.15 a sv. omša 17.00.
Z predaja čokolád na misie 300€ a z predaja sviečok 110€.
Zbierka na Kubu: farský 1886€, Stráňany 351€, Lastomír 65€, Vrbovec 50€.
Zbierka na strechu na Stráňanoch: farský 570€, Stráňany 2250€, Lastomír 45€.
Zbierka na strechu na Stráňanoch v nedeľu 14. novembra.
Zbierka na Misie farský 1617€, Stráňany 605€, Lastomír 66€, Vrbovec 66 €.
Milodary: 200€, 100€, 50€. Ružencové bratstvo 200€. Za milodary Pán Boh
zaplať a požehnaj.
• Na dušičky prebieha akcia Sviečka za nenarodené deti.
• Posledná novembrová nedeľa 28.11. je už 1. adventná. Začína nový liturgický
rok, cyklus C. Je zároveň celoslovenská zbierka na charitu.
• Farská adorácia bude v nedeľu 28.11. od 15.00 hod. do večernej sv. omše.

Modlitba za synodu
Sme tu pred Tebou, Duch Svätý:
zišli sme sa v Tvojom mene. Ty si náš pravý radca.
Príď k nám, stoj pri nás, vstúp do našich sŕdc.
Pouč nás, kam máme ísť, a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať.
Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešni, spôsobili neporiadok.
Nech nás nezvedie nevedomosť. Daj nám dar rozlišovania,
nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom a falošným ľudským
ohľadom.
Veď nás k jednote, aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti,
ale napredovali na púti do večného života.
O to prosíme Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch
a na všetkých miestach,
v spoločenstve s Otcom i Synom, na veky vekov. Amen.
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Čierna farba - režim sv. omší
Nedeľa
7.30, 9.00 a 10.30 iba pre zaočkovaných,
v čiernej fáze max., 100. inak bez obmedzení počtu.
8.15 „základ“ iba pre neočkovaných do 35 osôb.
9.45 a 18.00 „OTP“ do 60 osôb
Cez týždeň
12.00 pre zaočkovaných max. 100.
6.00 ranné sv. omše „základ“ 35.
18.00 večerné v prípade väčšieho záujmu v OTP 60.
Ďalšie zmeny a úpravy sledujte v oznamoch a na webe.
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.

Sviečka za nenarodené deti
Kampaň Sviečka pozýva 2. novembra zapáliť sviečku v oknách domovov aj na
cintorínoch a k modlitbe za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporujeme
projekty a činnosť Fóra života: Riešenia ťažkých životných situácií tehotných
žien v poradniach Alexis, Femina. Informačné kampane, vydavateľskú činnosť,
konferencie, projekty. Podporu centier pre rodinu.
Projekt možno podporiť aj darcovskou SMS s textom SVIECKA na t.č. 877.

Božia cirkev je pozvaná na synodu
Týmto pozvaním pápež František vyzýva celú Cirkev, aby si kládla otázku o
synodalite: tá je rozhodujúcou témou pre život a poslanie Cirkvi.
Všetko podstatné na dvojročnú cestu (2021-2023) reflexie a zdieľania celej Cirkvi
nájdete na webe synoda.sk.
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Rozpis bohoslužieb
dátum
1. november
Všetkých svätých

7. november
32. nedeľa

14. november
33. nedeľa

21. november
Kristus Kráľ
28. november
1. adventná nedeľa C

Michalovce
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-

8.00
9.30
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-
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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: Za ľudí, ktorí trpia depresiami alebo sú na pokraji so silami, aby
nachádzali podporu a svetlo, ktoré ich znovu otvorí pre život.
Úmysel našich biskupov: Aby sme pamätali na našich zosnulých a získavali pre nich
odpustky.
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 online
v piatok pred krstom. 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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