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Vrátiť sa 
   

      Obrad popola nás vovádza na túto cestu návratu a obracia sa na nás s dvoma 
pozvaniami: vrátiť sa k pravde o nás samých a vrátiť sa k Bohu a k bratom. 
      Predovšetkým, vrátiť sa k pravde o nás samých. Popol nám pripomína, kto sme a 
odkiaľ pochádzame, vedie nás späť k základnej pravde života: iba Pán je Boh a my sme 
dielom jeho rúk. My máme život, kým On je život. On je Stvoriteľ, kým my sme krehká 
hlina, ktorú formujú jeho ruky. Pochádzame zo zeme a potrebujeme Nebo, Jeho; s 
Bohom vstaneme z nášho popola, no bez Neho sme prach. 
Keď pokorne skláňame hlavu, aby sme prijali popol, pripomeňme si v pamäti srdca túto 
pravdu: sme Pánovi, patríme Jemu. On totiž „stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol 
do jeho nozdier dych života“ (Gn 2,7): teda existujeme, lebo On do nás vdýchol dych 
života. A ako nežný a milosrdný Otec aj On žije pôst, pretože po nás túži, očakáva nás, 
vyčkáva náš návrat. A vždy nás povzbudzuje, aby sme nezúfali, aj keď padáme do prachu 
našej krehkosti a nášho hriechu, pretože „on dobre vie, z čoho sme stvorení, pamätá, že 
sme iba prach“ (Ž 103,14). 
     Počúvajme to znova: Pamätá, že sme prach. Boh to vie; my na to, naopak, často 
zabúdame, mysliac si, že sme sebestační, silní, neporaziteľní bez Neho. Používame make-
up, aby sme uverili, že sme lepší, než sme: sme prach. 
Pôstne obdobie je preto časom, aby sme si pripomenuli, kto je Stvoriteľ a kto stvorenie, 
aby sme vyhlásili, že iba Boh je Pán, aby sme sa zbavili predstierania, že si vystačíme 
sami, a bláznivej túžby klásť seba do stredu, byť prvými v triede, myslieť si, že iba so 
svojimi schopnosťami dokážeme byť protagonistami života a premieňať svet, ktorý nás 
obklopuje. 
    Toto je príhodný čas na naše obrátenie, na zmenu pohľadu predovšetkým na seba 
samých, na pohľad do vlastného vnútra: koľko rozptýlení a povrchností nás odvádza od 
toho, na čom záleží, koľkokrát sa sústredíme na svoje chcenie alebo na to, čo nám chýba, 
vzďaľujúc sa od centra srdca, zabúdajúc objať zmysel nášho bytia vo svete. 
   Pôst je časom pravdy, aby sme zhodili masky, ktoré nosíme každý deň, aby sme v 
očiach sveta vyzerali dokonalí; aby sme bojovali, ako nám povedal Ježiš v evanjeliu, proti 
klamstvám a pokrytectvu: nie tých u iných, ale našich: pozrieť sa im do tváre a bojovať. 

Pápež František 
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Kurzy snúbencov 2023 
17.-18. marec - obsadený 15.-16. september 

 

Kurz začína v piatok večer od 19.00 a pokračuje v sobotu dopoludnia od 9.00. 
Rezervácia telefonicky v úradných hodinách mesiac vopred. 
 

Misie u saleziánov 
V rámci ľudových misií prišli ľudoví misionári aj do našej Cirkevnej školy. Bohatý 
program misií využili na svoje duchovné povzbudenie aj mnohí veriaci z  celého 
mesta i blízkeho okolia. 
 

Krížové cesty 
Nedeľa  o 14.30 hod. Kázeň ako obvykle o 15.00 hod. 

1. pôstna nedeľa    kňazi 4. pôstna nedeľa rodiny s deťmi 

2. pôstna nedeľa   ruženčiarky  5. pôstna nedeľa kurátori  

3. pôstna nedeľa   lektori Kvetná nedeľa    Modlitby matiek 
 

Extrémna krížová cesta 
 

Spoločenstvo Extrémnej Krížovej Cesty Michalovce Vás pozýva, dňa: 31.3.2023, čo 
je týždeň pred Veľkým Piatkom, na možnosť prežitia krížovej cesty v celonočnej 
modlitbe, pri náročných podmienkach, kde účastníci rozjímajú pri 14tich 
zastaveniach. Tohto roku sa uskutoční v 11tich mestách na Slovensku. Registrácia 
sa začína už 22.februára na Popolcovú Stredu. Registračný link, ako aj všetky 
potrebné informácie, nájdete na facebook stránke: Extrémna Krížová Cesta 
Slovensko a na webovej stránke: www.ekc.sk 
 

2 % z dane 
 

Aj v tomto roku možno poukázať 2 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzických 
a právnických osôb za rok 2021 pre občianske združenie  Pomoc pri ochrane 
kultúrnej pamiatky, ktorého cieľom je obnovovať, chrániť a udržiavať náš farský 

kostol Narodenia Panny Márie v Michalovciach. Na účte je 2.856 €.   
 

Údaje o prijímateľovi 
Obchodné meno: Pomoc pri ochrane kultúrnej pamiatky 
Sídlo: Farská 3, 071 01 Michalovce, IČO:   35549319 

 

http://www.ekc.sk/
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Oznamy 

• Pozvánka na výstavu kresieb detí z Ukrajiny vo vstupnej hale Mestského úradu 
v Michalovciach a na nástenke v našom farskom kostole. Pripomíname si rok o 
začatia nezmyselnej vojny  a utrpenia ukrajinského ľudu. 

• Biblické stretnutie bude v pondelok 13. marca po večernej sv. omši vo farskom 
dome. Zároveň ďakujeme pánu kaplánovi Matúšovi za prípravu biblickej nedele. 

• Záujem o nové preklady evanjelií bol približne po 100 ks z každého evanjelia. 
Nech sa nám dobre číta. 

• Spoveď: Lastomír vo štvrtok 2.3. o 16.15 spoveď a sv. omša o 17.00  

• Pôstne kázne má pán kaplán Ľubomír Miškovič. 

• Slávnosť sv. Jozefa v pondelok 20.3. sv. omše 12.00 a 18.00. 

• Slávnosť Zvestovanie Pána v sobotu 25.3., sv.omša iba o 7.30 a Lastomír 8.00. 

• Modlitby matiek 24.-26.3. posledný marcový víkend V piatok 17.00 hod.,  v 

sobotu 6.30 hod. a v nedeľu po sv. omši o 9.00 hod. 

• Od 25. marca pokračuje modlitba za nenarodené deti pri nemocnici.  

• Pro Life organizácie a Fórum života organizujú Deň počatého života (25. marca) 
Nosením bielej stužky vyjadrujeme spojenie v tejto téme ochrany každého 
počatého života.  

• Pripravujeme tlačivo na 2% z dane. Bude na webe a v tlačenej verzii v sakristii. 

• Zbierka na charitu je na 1. pôstnu nedeľu. 

•  Zbierka na Sýriu a Turecko: farský 1474+300 €, Lastomír 100€. Počet mŕtvych je 
už okolo 50 tisíc. 

• Milodary: 200€, 50€, 100€. Za milodary Pán Boh zaplať a požehnaj. 

• V Dobrej novine sa doteraz vyzbieralo 1.19 milióna eur. V podobnej akcii v Česku 
v Třikrálovej zbírce 161 miliónov ČK (čo je cca 6,7 mil eur). 

• Potvrdený termín na birmovku je sobota 29. apríla o 10.00 dopoludnia.  

• Termíny na 1. sväté prijímanie budú ako zvyčajne prvé májové nedele 7. a 14. 
mája. 

• Zmena času na letný v nedeľu 26. marca. 

• Úmysly sv. omší na druhý štvrťrok (apríl – jún) môžete dávať v sakristii po sv. 
omšiach až od 1. marca. 

• Výročia sobáša, okrúhlych jubileí sa budú sláviť aj v našej katedrále. 25., 50., 60. 
výročie. Ak budete v tomto roku sláviť takéto jubileá, oznámte to našim kňazom. 

• Pripomíname blížiaci sa termín prihlasovania na našu cirkevnú školu od 1.4.-
30.4. Prihláška na webe alebo priamo v škole na Volgogradskej. CZŠ sv. Cyrila 
a Metoda v Košiciach získala titul najlepšej školy na Slovensku. Aj ďalšie katolícke 
školy potvrdili zvýšenú kvalitu vzdelávania a výchovy. 
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Rozpis bohoslužieb 
 

dátum Michalovce Stráňany Lastomír Vrbovec DD 

5. marec 
2. pôstna nedeľa 

7.30 9.00 
10.30  
18.00 

8.00 
9.30 

9.15 8.00 - 

12. marec 
3. pôstna nedeľa 

7.30 9.00 
10.30  
18.00 

8.00 
9.30 

9.15 - 9.00 

19. marec 
4. pôstna nedeľa 

7.30 9.00   
10.30  
18.00 

8.00 
9.30 

9.15 8.00 - 

26. marec 
5. pôstna nedeľa  

7.30  9.00  
 10.30  
18.00 

8.00 
9.30 

9.15 - 9.00 

 
ÚRADNÉ HODINY KANCELÁRIE 

PONDELOK - 15:00 – 17.00 

STREDA 10:00 – 12:00 15:00 – 17.00 
PIATOK 10:00 – 12:00 - 

Okrem cirkevných a štátnych sviatkov, kedy sú nestránkové dni. 
 

 

 Zaopatrovanie chorých:   0904 836 469  
 

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. Krstný rodič musí mať sv. birmovania. 
 

NAHLASOVANIE POHREBOV:  

S Listom o prehliadke mŕtveho prídu príbuzní na farský úrad. Viď úradné 
hodiny. Podajú základné informácie o zosnulom a dohodnú pohreb. Čas 
pohrebu možno potvrdiť na t.č. 0904 836 469. 
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