INFORMAČNÝ MESAČNÍK

Farský

INFOLIST

www.michalovce.rimkat.sk

-

michalovce@rimkat.sk

2015
MÁJ

ROČNÍK: XII.

DOBROVOĽNÝ PRÍSPEVOK 0.10 €
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ NARODENIA PANNY MÁRIE V MICHALOVCIACH

Walterových 19 týždňov a 6 dní
Stačilo mu pár minút života, aby splnil svoju misiu tu na zemi. Malý Walter
Joshua Fretz prišiel na svet predčasne - mal 19 týždňov a 6 dní. Podľa amerických
kritérií jeho mamu po príjme ani nemohli hneď umiestniť na pôrodný sál - nebola
v dvadsiatom týždni. A predsa sa prvý syn manželov Lexi a Joshuu vypýtal na
svet.
Lexi a Joshua boli šťastnými rodičmi dvoch dievčatiek a spoločne sa tešili na
ďalšieho potomka. Všetko bolo v poriadku, kým Lexi nezaregistrovala výtok. Bez
zbytočného čakania sa pobrala do nemocnice, kde pocítila prvé pôrodné bolesti. Po
piatich hodinách od príchodu do nemocnice prišiel na svet Walter Joshua Fretz. ,,Veľmi
som plakala, ale bol taký dokonalý. Úplne vyvinutý a všetko na správnom mieste, mohla
som vidieť, ako mu tlčie srdiečko pod malým hrudníkom. Joshua a ja sme ho držali,
plakali a tešili sa z pohľadu na nášho drobného, no perfektného synčeka" píše Lexi.
Čerstvý otecko hneď na to spravil na prvý pohľad malé a jednoduché rozhodnutie.
Odbehol do auta a priniesol fotoaparát, aby si mohol odfotiť svojho syna. A potom sa to
všetko ešte len začalo. Hoci to spočiatku nebol zámer, stalo sa - Walterove fotografie sa
začali šíriť po internete a odozva na seba nenechala dlho čakať.
Fotografie sa dotkli trúchliacich matiek a pomohli im prekonať bolesť zo straty ich
predčasne narodených detí. Niektoré z mamičiek uvažujúce o prerušení tehotenstva
zmenili názor. Rodinka Fretzovcov si získala mnohé srdcia. ,,Som vo ôsmom týždni
tehotenstva a počas prvých týždňov som bola v totálnej agónii - rozhodovala som sa, či
si ho nechám alebo pôjdem na potrat (nie som práve v skvelej pozícii mať dieťa). Ale
vy ste mi dali do života perspektívu, teraz viem, že môžem milovať toto dieťa a
zvládneme to. To mi stačí. Nechám si ho a bude to môj poklad až do večnosti," píše
jedna z mamičiek.
Tieto fotky malého Waltera ukazujú ľudskosť nenarodeného dieťaťa. Bez pochýb
dokazujú, že je to ľudská bytosť, osoba, nie zhluk buniek alebo biologický materiál. Tu
sa naskytuje príležitosť položiť si otázku: ,,Prečo je legálne dovolené ukončiť život
nenarodeného človeka?" ,,Len to, že dieťa nemôžeme vidieť neznamená, že je to zhluk
buniek," píše Lexi. ,,Walter bol dokonale vyformovaný a veľmi aktívny. Možno ak by
mohol stráviť v maternici o pár týždňov viac, mal by oveľa lepšiu šancu zabojovať o
život. Napriek všetkej našej bolesti, som rada, že z toho vzišlo niečo dobré. Modlím sa,
aby Pán pokračoval vo využívaní Walterových fotiek pri svojom vplyve na ďalších ľudí."
www.cestaplus.sk

Snúbenecké stretnutia
Dva piatky večer od 19.00 hod. a dve soboty od 9.00-12.00 hod.
Júnový kurz bude 5. a 6. a 12. a 13.júna. Všetky stretnutia
tvoria jeden kurz. Jesenný, posledný kurz, bude až v druhej
polovici septembra.

Nácvik a spoveď pred birmovkou - povinné!
Vo farskom kostole
Sviatosť zmierenia 1. máj 10.00 hod. 2. nácvik 1.máj 10.30 hod.
2.máj 10.30 hod.- birmovanie- emeritný arcibiskup Alojz Tkáč

1. sv. zmierenia a sv. prijímania vo farskom kostole
9. máj 10.30 hod.- kajúca bohoslužba a spoveď
10.máj – 10.30 hod. CZŠ sv. Michala, 1.ZŠ,2.ZŠ, 3.ZŠ
16. máj 10.30 hod.- kajúca bohoslužba a spoveď
17.máj 10.30 hod. - 5.ZŠ, 7.ZŠ, 8.ZŠ

Novokňaz Jaroslav Mudroň SJ
10. apríla bol v Prešove za kňaza vysvätený jezuita Jaroslav Mudroň,
rodák z Michaloviec. Primičnú svätú omšu slávil v kostole sv. Anny
vo Vinnom 12. apríla. Tešme sa a zahrňme ho do svojich modlitieb.

Priebeh prác
Práce na fare a v kostole pokračujú v predpokladanom tempe. Po
úprave presbytéria, zmenšení dreveného pódia a zväčšení priestoru pre
veriacich sme vyčistili hlavný oltár od prachu a špiny. Upravila
a vymaľovala sa miestnosť pod malým chórom. Po minuloročnom
maľovaní sme pripravili kaplnku Božieho hrobu na veľkonočné trojdnie.
Počas roka tam bude socha Fatimskej Panny Márie a relikvie
sv. Faustíny. Vymaľovalo sa schodište na veľký chór a vymenilo sa
pódium na malom chóre. Momentálne finišujeme s miestnosťou skladu.
Zhnité okno a nábytok museli byť odstránené.
Na fare finišujeme so zateplením a pripravujeme opravu časti strechy.
Fasádnu omietku chceme stihnúť ešte túto jeseň. Podľa možností, ak
Pán Boh dá.
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Oznamy
Mons. Stanislav Stolárik sa stane novým diecéznym biskupom Rožňavy
prevzatím úradu 16. mája na sviatok patróna diecézy sv. Jána Nepomuckého.
Ďakujeme všetkým za služby a dôstojné prežitie slávenia Veľkonočných obradov.
Brigádnikom ďakujeme za čistenie a maľbu schodišťa na chór. Pánom Jozefovi,
Vladovi, Michalovi a Klaudiovi.
Mariánska modlitba loretánskych litánií začína ako zvyčajne pred omšou.
Úmysly na sv. omše max. 4 mená, neznamená max. 4 osoby. Môže byť aj viac osôb za rodinu, deti, rodičov, atď. Aby menoslov nepresahoval viac mien ako 4.
Pred 1. piatkom spovedáme ako zvyčajne. Lastomír vo štvrtok 30.4. spoveď
o 17.00 hod., sv. omša o 17.30 hod.
Dekanátne rekolekcie v utorok 5.5. o 9.00 hod. vo farskom kostole.
Prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána vo štvrtok 14. mája.
Zbierka na rekonštrukciu v nedeľu 17.mája.
Zbierka na masmédia v nedeľu 24. mája.
Zbierka na rekonštrukciu: farský 780 €, Straňany 180 €, Lastomír 25 €, Vrbovec 30€.
Milodary: 100 €, 50 €. Za milodary ďakujeme.
Sv. omša za manželov sobášených od roku 1981 do 1985 bude 24. mája o 10.30 hod.
Zapísať sa môžete pri sakristii.
Od júna budú na Straňanoch sv. omše o 18.30 hod.
Od Veľkej noci pokračujú sv. omše na Hrádku. Podľa rozpisu.
Púť rádia LUMEN v Krakove bude v sobotu 9. mája.
Celodenný autobusový výlet pre deti Okolo Vihorlatu v sobotu 23. mája. Odchod ráno
o 7.00 hod od farského kostola. Cena 2 €. Nahlásiť a vyplatiť v sakristii.

LURDY LETECKY Z KOŠÍC- ARCIDIECÉZNA PÚŤ
29.-31.5.2015 CENA: 595 €. WWW.AWERTRAVEL.SK
TRAGÉDIE MIGRANTOV NA MORI
„Kresťan by absolútne nebol kresťanom, ak by sa necítil osobne zasiahnutý tým, čo sa
deje. Nemožno sa obmedziť na sledovanie počtu mŕtvych, robiť štatistiky, pasívne a
egoisticky, sediac snáď pohodlne pred televíziou... Každý kresťan by mal byť prorokom
protestu, pretože nemôže zostať ticho z politickej pohodlnosti. Sú to drámy, ktoré sa nás
ako kresťanov dotýkajú. Ak sa niekto k týmto problémom nevyjadruje, nie je to
kresťanské! Pretože kresťan musí hovoriť o spravodlivosti, solidarite, pohostinnosti,
milosrdenstve, bratskej pomoci. (...) Musíme v každom prípade ďakovať všetkým
skvelým kňazom, všetkým cirkevným inštitúciám, všetkým dobrovoľníkom, ktorí tvrdo
a usilovne pracujú, aby bol tento problém riešený...“ kardinál Veglio
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Rozpis bohoslužieb
dátum

Michalovce

3.máj
5.veľ.nedeľa

7.30 9.00
10.30
18.00
7.30 9.00
10.30
18.00

10.máj
6.veľ.nedeľa
14. máj
Nanebovstúpenie
17.máj
7.veľ.nedeľa
24. máj
Turíce
31. máj
Najsv. Trojice

Stráňany

Lastomír

Vrbovec

8.00
9.30

9.15

8.00

8.00
9.30

9.15

6.00 12.00
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

PONDELOK
STREDA
PIATOK

Hrádok

DD

Bl. Laury

Nem.

9.30

8.00

10.30

9.30

17.00
8.00
9.30

9.15

8.00
9.30

10.30
ODPUST

8.00
9.30

9.15

8.00

9.30

8.00

10.30

8.00

ÚRADNÉ HODINY KANCELÁRIE
10:00 – 12:00
10:00 – 12:00

9.30

9.30

9.30

15:00 – 17.00
15:00 – 17.00
-

Okrem cirkevných a štátnych sviatkov, kedy sú nestránkové dni.

Zaopatrovanie chorých:

0905 502661 alebo 0918 364890

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU NA MÁJ
Všeobecný: Aby sme odmietali kultúru ľahostajnosti a o to viac sa venovali trpiacim blížnym, osobitne
chorým a chudobným.
Evanjelizačný: Aby príhovor Panny Márie pomohol kresťanom žijúcim v sekularizovaných krajinách dať sa
do služby ohlasovania Ježiša Krista.
Úmysel našich biskupov: Aby sme nezabúdali, že máme u Boha orodovníčku – Pannu Máriu a aby sme ju
uctievali modlitbou posvätného ruženca ako Božiu Matku a našu Matku.

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