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RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ NARODENIA PANNY MÁRIE V MICHALOVCIACH

Odpustová slávnosť
Narodenia Panny Márie
Sobota
3.9.

16.45 fatimské večeradlo – sv. zmierenia

18.00 Vdp. Radoslav Gejguš
farár Jarovnice

7.30 sv. omša
4.9.
10.30 slávnostná svätá omša
Mons. Juraj Kamas – kancelár arcibiskupstva

Nedeľa

Kardinál Tomko *11. 3. 1924 +8.8.2022
V pondelok 8. augusta o 5. hodine ráno zomrel v Ríme kardinál Jozef Tomko,
emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Pán života si ho povolal
vo veku 98 rokov. Kardinál Jozef Tomko zomrel vo svojom byte v Ríme, kde ho
opatrovali Milosrdné sestry sv. Vincenta de Paul (satmárky) sr. Júlia Kolumberová
a sr. Pavla Draganová. Po tom, ako bol 25. júna po úraze krčnej chrbtice
hospitalizovaný v nemocnici Policlinico Gemelli, strávil v nemocnici šesť týždňov
a od soboty 6. augusta bol v domácej liečbe za asistencie vatikánskeho zdravotníka.
Počas pobytu v nemocnici ho bol navštíviť vatikánsky štátny sekretár kardinál
Pietro Parolin. Po správe o úmrtí slovenského kardinála, rodáka z Udavského v
Košickej arcidiecéze a najstaršieho člena Kardinálskeho zboru, Konferencia
biskupov Slovenska pozvala veriacich k modlitbe za dušu zosnulého. Po obradoch
v byte zosnulého sa za prítomnosti pápeža Františka slúžila pohrebná sv. omša
v Bazilike sv. Petra. Následne bol prevezený do Bratislavy. V Košiciach
v katedrále sa uskutočnila pohrebná sv. omša, ktorú viedol kardinál Dominik Duka.
Po nej boli ostatky uložené do krypty pod hlavný oltár.

30 rokov Cirkevnej základnej školy sv. Michala
Cirkevná základná škola sv. Michala v Michalovciach bola zriadená
Rímskokatolíckou cirkvou, Arcibiskupstvo Košice zriaďovacou listinou dňa 25. júna
1992. V septembri 1992 sa uskutočnilo slávnostné požehnanie školy za účasti
Mons. A. Tkáča, košického biskupa, Vsdp. dekana Františka Dudu a duchovenstva.
Medzitým sa vystriedali títo riaditelia:
1992 - 1996 Mgr. Anna Dudášová
1996 - 2000 Mgr. Mária Molnárová
2000 - 2021 Mgr. Štefan Korinok
2021 - ThLic. JUDr. Jana Mitrová PhD.
V septembri 2022 sa tak naša škola môže tešiť zo svojich 30-tych narodenín. Do
lavíc zasadne 156 detí. Všetkých absolventov bolo 750. Škola poskytuje základné
vzdelanie. Pri škole je od jej vzniku zriadený školský klub detí a školská jedáleň.
Neodmysliteľnou súčasťou školy je jej duchovná formácia ako základný pilier
výchovy popri rozvoji intelektu. Súčasťou školy je školská kaplnka, kde slávime
sväté omše a stretávame sa pri spoločnej modlitbe. Patrónom našej školy je sv.
Michal archanjel, ktorému ďakujeme, že nás učí hovoriť o našom nebeskom Otcovi,
že nám pomáha a vedie nás po Božej ceste. Je vzorom pre nás aj dnes. V tejto dobe
viac ako inokedy potrebujeme jeho bojovnosť, rozhodnosť a neochvejnosť. Sme
všetci hrdí, že je patrónom našej školy. Jeho sviatok si každoročne naša škola
pripomína 29. septembra.
Dvere našej jedinej cirkevnej základnej školy v meste Michalovce a jeho okolí sú
otvorené pre každého žiaka, ktorého medzi nami radi privítame.

Kurz snúbencov
Posledný kurz pre snúbencov začína 9. 9. (piatok) večer o 19.00 hod. na fare.

Kurz birmovancov
Príprava birmovancov začala v júni. Prvá spoločná sv. omša po prázdninách bude
v piatok 9. 9.2022 vo farskom kostole o 18:00. Ak má záujem niekto dospelý, info
priamo v kancelárii.

„Detské“ sv. omše
Sv. omše pre deti, ktoré budeme sláviť v stredy o 18.00 vo farskom kostole, nie sú len
pre deti pripravujúce sa na prvé sv. prijímanie, ale pozývame na ne všetky deti. Pri sv.
omši 7.9. budeme prosiť o pomoc Ducha Svätého do celého školského roka
a požehnáme školské tašky.

Prihlasovanie detí na prvé sv. prijímanie
Prihlásiť deti bude možné od 5.9. do 23. 9. vyplnením formulára na farskej stránke
michalovce.rimkat.sk. Ďalšie informácie ohľadom prípravy zašleme po prihlásení.
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Oznamy
• V nedeľu 4. septembra je odpustová slávnosť. Sv. omše okrem slávnostnej iba
ráno 7.30 a večer 18.00.
• Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie vo štvrtok 15.9. - sv. omše ako v nedeľu.
• 1. piatok, 2.9. – sv. omše: 6:00 - 12.00 - 19.00.
• Sv. omše od pondelka, 5.9.: večerné už o 18.00 hod. Sv. omše o 12:00 klasicky
pondelok-streda-piatok. Stráňany bezo zmeny o 17.30 hod. Pondelkové ranné
sv. omše vo farskom a večerné na Stráňanoch nebudú. Tak ako to bolo pred
prázdninami.
• Začiatok nového školského roka CZŠ sv. Michala bude v kostole ako zvyčajne
5.9. o 9.00 hod.
• Spoveď: Lastomír vo štvrtok 1. septembra o 16.45 spoveď, sv. omša o 17.30.
• Zbierka na strechu 11. septembra
• Zbierka na Rádio Lumen 18. septembra
• Milodary: 100€, 50€, ružencové bratstvo 300 €. Za milodary Pán Boh zaplať a
požehnaj.
• Skupinky birmovancov sa po rozdelení začnú stretávať po začatí nového
školského roku.
• Úmysly sv. omší na október-december po sv. omšiach v sakristii.
• Úmysly sv. omší bez presného dátumu alebo s naliehavou potrebou, ktoré budú
slúžené ako druhý úmysel, si môžete dohodnúť s k. Ľubomírom alebo s iným
kňazom
• Zbierka školských pomôcok do 15. septembra v Dennom stacionári
Arcidiecéznej charity na Okružnej 3657,klub seniorov v čase 8.00-15.00.
• Modlitby matiek posledný septembrový víkend 23.- 25.9. V piatok 17.00 hod.,
v sobotu 6.30 hod. a v nedeľu po sv. omši o 9.00 hod.
• Pri nemocnici sa Za život modlia každý štvrtok od 14.30.

Úpravy vo farskom i stráňanskom kostole
Ako ste si mohli všimnúť, počas leta sme sa snažili skrášliť naše kostoly. Vyčistenie
oblúkov interiéru ľavej strany chrámu. Očistenie sôch i zastavení krížovej cesty.
Renovácia okeníc na veži kostola. V najvyššej časti veže, úprava podlahy. Podobne
sa renovácia rámov okien a dverí realizovala aj na stráňanskom kostole. Veľká
vďaka za prepožičanie a stavbu lešenia patrí firme PŠP. Aj každému, kto pomáhal
pri presúvaní, prenášaní a upratovaní. Zvlášť pánu kostolníkovi Michalovi.
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Rozpis bohoslužieb
dátum
4. september
Odpustová slávnosť

11. september
24. nedeľa

15. september
Sedembolestná Panna Mária

18. september
25. nedeľa

25. 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
18.00
7.30 9.00
10.30
18.00
7.30 9.00
10.30
18.00

Stráňany Lastomír Vrbovec

DD

8.00
9.30

-

-

-

8.00
9.30

9.15

8.00

9.00

8.00
9.30

9.15

8.00

8.00
9.30

9.15

8.00

8.00
9.30

9.15

9.00

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 modlitieb
Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby všetky krajiny sveta vo svojom právnom
poriadku zrušili trest smrti, ktorý je útokom na ľudskú dôstojnosť.
Úmysel našich biskupov: Aby sme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie
dokázali aj učiť v škole aj nasledovať v živote jej príklad pokory a podriadenosti
Božej vôli.
 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ NARODENIA PANNY MÁRIE
FARSKÁ 3, 071 01 MICHALOVCE  056/ 642 08 98
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