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Nový Rímsky misál
Od slávnosti Bohorodičky sme na Slovensku začali používať novú verziu
Rímskeho misála. Jednotlivých malých úprav je dosť veľa. Týkajú sa však hlavne
kňazov a ich modlitieb, tichých aj recitovaných. Pre účastníkov recitovaných svätých
omší je iba jedna zmena. Pri obetovaní sa používa modlitba odpoveď Požehnaný Boh
naveky. Namiesto Zvelebený Boh naveky. Ostatných veľkých zmien je minimálne.
Úprav gramatických, teologických, či biblických je dosť.
Záverečné prepustenie ľudu má štyri možnosti. Namiesto Iďte je Choďte v mene
Božom, b) Choďte a ohlasujte Pánovo evanjelium, c) Choďte a oslavujte Pána
svojím životom, alebo d) Choďte v pokoji. Odpoveď je nezmenená Bohu vďaka.
Prosím o trpezlivosť a vzájomnú toleranciu pri zavádzaní týchto zmien. Chýb
a omylov bude na obidvoch stranách veľa. O tom sa už presviedčame. Nech nás tieto
úpravy opäť posunú k uvedomelejšiemu a sústredenejšiemu prežívaniu svätých omší.

Trojkráľová koleda – pripravená voda vo fľašiach!
Na slávnosť Zjavenia Pána 6. januára bude požehnanie vody, kriedy a soli.
Požehnanie bude pri sv. omšiach a požehnanú vodu si budete môcť zobrať pri východe
z farského kostola.

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 2022
28. január
18.február
18. marec
9. september
Piatok od 19.00. Náuka bude zatiaľ pre pandémiu online a skrátená na piatok.
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 2021 (r. 2020)
Krsty
99 - 85
Birmovanci
61 - 38
Prvoprijímajúcich 93 - 98

Pohreby
Sobáše
Pomaz. chorých

200 - 164
53 - 59
265 - 291

Zbierka Pomoc rodine
Ďakujeme vám za ochotu, priazeň a otvorené srdcia pre chudobných. Vo
vašej farnosti sme počas charitatívneho predaja ručných výrobkov vyzbierali 870€.
Mamky majú radosť, ak majú ľudia záujem o ich ručné práce a páčia sa im
výrobky, ktoré vyrábajú na tvorivých dielňach. Je to pre nich povzbudením a
motiváciou snažiť sa ešte viac.
Vyzbieraný finančný dar použijeme na zaplatenie nájmov a liekov pre rodiny
v núdzi. Vďaka vášmu daru sa týmto rodinám uľahčí ich ťažká situácia. Aj v mene
týchto rodín vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať. Nech Pán odmení a
požehná štedrosť každého, kto otvoril srdce pre pomoc núdznym. Za všetkých
dobrodincov Majáku nádeje je slávená svätá omša každý prvý štvrtok v
Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach.
Sestrám mariánkam ďakujeme za zorganizovanie tejto charitatívnej akcie.

Medovníčky
Na Vianoce sme vo farskom kostole rozdávali medovníčky. Tie prichystali šikovné
cukrárky z našej Cirkevnej základnej školy sv. Michala. Veľmi pekne ďakujeme.
V tomto roku si bude škola pripomínať 30. výročie jej založenia.
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Oznamy
• Vianočné obdobie končí nedeľou Krstu Pána 9. 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, nahláste osobne. Požehnáme po ukončení aktuálnych
hygienických pravidiel.
• Požehnanie trojkráľovej vody, kriedy a soli na sviatok Zjavenia Pána 6. januára.
Bude možné si zobrať vodu v už pripravených fľašiach.
• Nadpis na dvere 20-C+M+B-22 - Christus Mansionem Benedicat - Kristus nech
požehná tento dom. Alebo iniciály mien troch kráľov G M B. Gašpar, Melichar
a Baltazár.
• Zbierka charita farský 616 €, Lastomír 25 €.
• Zbierka na pastoráciu mládeže v nedeľu 16. januára.
• Zbierka na strechu na Straňanoch v nedeľu 23. januára.
• Výnos z predaja oblátok bol 4 tisíc eur. Približne na polovicu bolo upečených po
2 tisíc balíčkov vo farskom a 2 tisíc straňanskom kostole.
• Úmysly sv. omší na prvý štvrťrok 2022 môžete dávať v sakristii po sv. omšiach.
Ďakujeme, že využívate nedeľné úmysly za zdravie a požehnanie živých, či
jubilantov.
• Milodary: 100€, 50€, 30€. Mariánske združenie 50 €. 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 30. 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. Ak to bude
možné tak ako zvyčajne v májové nedele.

Dobrá novina
Z dôvodu obmedzení sa v tomto, už 27. ročníku, deti nestretávali na nácvikoch
Dobrej noviny. Preto nemohli ani koledovať. Zbierka na slávnosť Narodenia Pána
vo farskom kostole bola 1220 €, v Lastomíre 55 € a vo Vrbovci 60 €. Spolu sme
odoslali 2000 € za našu farnosť. Za ochotu pomáhať veľmi pekne ďakujeme.
Osobné dary možno poslať na účet Dobrej Noviny:
SK77 1100 0000 0029 4045 7894
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Rozpis bohoslužieb
dátum

Michalovce

7.30 8.15
9.00 9.45
10.30 18.00
7.30 8.15
9.00 9.45
10.30 18.00
7.30 8.15
9.00 9.45
10.30 18.00
7.30 8.15
9.00 9.45
10.30 18.00
7.30 8.15
9.00 9.45
10.30 18.00

6. január
Zjavenie Pána
9. január
Krst Pána
16. január
2. nedeľa
23. január
3. nedeľa
30. január
4. nedeľa

Straňany

Lastomír

6.45 8.00
9.30 10.45

9.15

6.45 8.00
9.30 10.45

9.15

6.45 8.00
9.30 10.45

9.15

6.45 8.00
9.30 10.45

9.15

6.45 8.00
9.30 10.45

9.15

Vrbovec

8.00

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
Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za všetkých diskriminovaných pre svoje náboženstvo a
prenasledovaných, aby spoločenstvá, v ktorých žijú, uznali ich dôstojnosť a práva vyplývajúce
z bratstva všetkých ľudí.
Úmysel našich biskupov: Aby sme si prehlbovali úctu k Svätému písmu ako prameňu Božieho
zjavenia, lepšie spoznávali Božie slovo a podľa neho žili.
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 online. 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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