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Duchovná obnova
pred odpustovou slávnosťou
Sme pred významnou udalosťou života farnosti. Začiatkom
mesiaca september sa pri večerných sv. omšiach o 18.00 hod., pod
vedením našich kňazov-rodákov, chceme spoločne duchovne pripraviť
na oslavu 700-tého výročia prvej písomnej zmienky našej farnosti.
Po. 1.9.
Ut. 2.9.
Str. 3.9.
Štv. 4.9.
Pia. 5.9.
So. 6.9.

Martin GOČ- farár, Žbince
Alexander REPICKÝ – farár, Fintice
Tibor ZÁVADSKÝ- kanonik-farár, Sačurov
Jozef SOKOLSKÝ – farár, Štítnik
Allan TOMÁŠ- dekan-farár, Snina
Miroslav KONŠTANC ADAM, OP,
rektor Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského
(Angelicum) v Ríme

Ne. 7.9.

10.30 h. slávnostná sv. omša

J.E. Mons. Bernard BOBER,
arcibiskup-metropolita

Sväté omše cez prázdniny
vo farskom kostole Narodenia Panny Márie v Michalovciach

pondelok – piatok o 6.00 a 19.00 hod.
sobota a nedeľa 18.00 hod.

PRÍBEH: RUŽENEC NA TITANIKU
Tesne pred potopením Titaniku - v noci zo 14. na 15. apríla 1912 - sa na jeho
palubách množstvo ľudí modlilo ruženec. Ako aktuálne museli znieť slová „v hodinu
smrti našej...“ pre pasažierov v situácii bezprostredného ohrozenia života...
Iniciátorom modlitby bol päťdesiatdvaročný britský kňaz Thomas Byles, syn
protestantských rodičov, ktorý prijal katolícku vieru počas štúdií v Oxforde a za kňaza
študoval na Pápežskom Kolégiu Beda v Ríme.
Na Titaniku cestoval zosobášiť svojho brata do newyorského Brooklynu. U kapitána
Edwarda Smitha si rezervoval niekoľko priestorov na slúženie svätých omší
pre cestujúcich druhej a tretej triedy. Počas osudného nárazu ľadovca sa práve na palube,
kráčajúc v reverende, modlil breviár. Počas potápania lode sa so slovami útechy aktívne
zapojil do usádzania ľudí do záchranných člnov, sám viackrát odmietol nastúpiť.
V duchu posledných slov Zdravasu a podľa iného výslovného svedectva: „páter Byles
vyzval ľudí pripraviť sa na stretnutie s Bohom, ... pozval vyše stovku pasažierov
pokľaknúť pred ním v úkone kajúcnosti a udelil im generálnu absolúciu“. Už osem dní
po tragédii New York Telegram referoval, že Byles vo finálnych fázach katastrofy
spovedal a modlil sa ruženec obklopený vyše stovkou katolíkov, protestantov i Židov
uviaznutých v zadnej časti plavidla. „Ich odpovede Svätá Mária zneli výrazne a
nahlas”.
Počínanie pátra Bylesa sa na základe svedectiev tých, čo prežili, stalo okamžite
známym, nazývali ho „hrdinom z Titaniku“, „svätcom, z Titaniku“. Na súkromnej
audiencii Bylesovho brata Wiliamsa s manželkou u pápeža označil Pius X. pátra Bylesa
za „mučeníka cirkvi“.
Po vylovení utopených tiel bola náboženská príslušnosť viacerých mŕtvych
identifikovaná podľa nájdeného ruženca. Takto bola identifikovaná aj pasažierka
Katie O’Reilly, matka piatich synov. Alebo Gerios Yousseff z Libanonu, u ktorého našli
okrem ruženca aj kríž a škapuliar. Aj mŕtvola Íra Jamesa Farella stískala v dlani
ružencové zrnká. Mŕtvolu Farellovho krajana, dvadsaťjedenročného Patrica Canavana
nikdy nenašli, ale v spomienkach sesternice Mary pretrvalo jeho posledné gesto:
„vpustená do záchranného člna pozrela som hore a videla som môjho bratranca Pata, ako
ma sleduje a dvíha svoj ruženec, aby ma požehnal...“

Posledné slová známych osobností:
 Usilujte sa o plány na mier, nie plány nešťastia. (sv. Pius X.)
 Mal by som ešte toľko práce... (pápež Pius XI.)
 Môj pozemský deň končí, ale Kristus žije a Cirkev pokračuje vo svojej
úlohe. Duše, duše... ut unum sint, ut unum sint... (sv. Ján XXIII.)
 Otče náš... (Pavol VI.)
 Nechajte ma ísť do domu Otca... (sv. Ján Pavol II.)
 Nech sa stane Božia vôľa... (prímas József Mindszenty)
 Ježišu, milujem Ťa... (sv. Matka Tereza z Kalkaty)
 Na nikoho sa nehnevám, všetkým odpúšťam. (bl. Metod Dominik Trčka)
 Chcem ísť, Bože môj, vezmi ma preč. (Dwight D. Eisenhower)
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OZNAMY
Večerné sv. omše na Straňanoch o 18.30 hod.
Večerné sv. omše vo farskom kostole o 19.00 hod.
Sv. omša za pokrstených v auguste, bude v nedeľu 10. augusta o 10.30 hod. Zápis
pri soche Panny Márie. Obrázky si vyzdvihnite po sv. omši v sakristii.
1.piatkový týždeň. Vrbovec pondelok 28. júla 17.15 hod. spoveď, sv. omša
18.00 hod. Lastomír štvrtok 31. júla 17.30 hod. spoveď, sv. omša 18.00 hod.
15.august-prikázaný sviatok, viaže nás účasť na sv. omši ako v nedeľu.
Zbierka Cent sv. Petra: farský 435,43 €, Straňany 260 €, Lastomír 23 €, Vrbovec 25 €.
Milodary 50 €, 50 €, 30 €, 20 €. Pán Boh zaplať.
Aktuálny počet podpisov v petícii za ochranu rodiny je na webovej stránke
http://www.alianciazarodinu.sk/aktuality/. Momentálne je vyzbieraných 306 520
podpisov.
Nedeľné sv. omše v Slovenskom N.M. o 8.30 a v Čerhove o 7.30 hod.
Odpustová sv. omša vo Vrbovci 17. augusta o 10.30 hod.
Do pozornosti pre správy-čítajúcich dávame

www.hlavnespravy.sk

Úmysel ružencového desiatku na mesiac August:

„ vyprosujme nádej pre ľudí bez nádeje.“
Arcidiecézna Púť mužov v Gaboltove
nedeľa 24. august
Program :

09.00 Krížová cesta
10.30 chvály, prednáška ,,Muž v dnešnom svete“
13.30 chvály, prednáška ,,Muž a jeho svet“
svedectvá, modlitby, sviatosť zmierenia
15.15 Modlitba posvätného ruženca
16.00 Svätá omša (Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita)

Snúbenecký kurz v mesiaci SEPTEMBER:
miesto konania: farský dom (ul. Farská 3)
piatok 12.9. – o 19.00 h. a sobota 13.9. – o 9.00 h.
piatok 19.9. – o 19.00 h. a sobota 20.9. – o 9.00 h.
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Rozpis bohoslužieb
dátum

Michalovce

7.30 9.00

3.august
18.nedeľa

10.30 farská

10.august
19.nedeľa

10.30 farská

15.august
Nanebovzatie
Panny Márie

18.00
7.30 9.00
18.00
6.00
7.30 12.00
19.00
7.30 9.00

17.august
20.nedeľa

10.30 farská

24.august
21.nedeľa

10.30 farská

31.august
22.nedeľa

10.30 farská

18.00
7.30 9.00
18.00
7.30 9.00
18.00

Stráňany

Lastomír

Vrbovec

8.00
9.30

9.15

8.00
9.30

9.15

8.00

18.30

18.00

GR.KAT.

8.00
9.30

9.15

10.30
ODPUST

8.00
9.30

9.15

8.00

8.00
9.30

9.15

Hrádok

DD

Bl. Laury

10.30

9.30

8.00

9.30

10.30
8.00

9.30
9.30

10.30

9.30

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:

0905 502661 alebo 0918 364890

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
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. Pred narodením
dieťaťa radi udelíme požehnanie matkám.
SVIATOSŤ MANŽELSTVA:
potrebujeme –krstné listy, štátnu zápisnicu, prefotené OP svedkov, povolenie
k sobášu (ak stránky nie sú z našej farnosti), doklad o absolvovaní náuk. Nahlásiť
minimálne 3 mesiace vopred.
Obradová náuka pred sobášom je v piatok o 17.00 h. vo farskom kostole, spojená
so sv. zmierenia.
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ NARODENIA PANNY MÁRIE
FARSKÁ 3, 071 01 MICHALOVCE  056/ 642 08 98
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