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Deň otcov, manželstva, rodiny
Svätý Pavol, hovoriac o novom živote v Kristovi, hovorí, že kresťania – všetci – sú
povolaní milovať sa navzájom, tak ako Kristus miloval ich, teda «podriadení jedni druhým» (Ef
5,21), čo znamená v službe jedni druhým. A tu uvádza analógiu, podobnosť medzi dvojicou
manžel-manželka a dvojicou Kristus-Cirkev. Je jasné, že ide o podobnosť nedokonalú, ale
musíme zachytiť jej duchovný zmysel, ktorý je mimoriadne vznešený a revolučný, a zároveň
jednoduchý, primerane každému mužovi a žene, ktorí sa spoliehajú na Božiu milosť.
Muž – hovorí Pavol – má milovať ženu «ako vlastné telo» (Ef 5,28); milovať ju ako
Kristus «miloval Cirkev a dal za ňu seba samého» (v. 25). Ale vy manželia (muži), čo ste tu
prítomní, rozumiete tomu? Milovať vlastnú manželku tak, ako Kristus miluje Cirkev. Toto nie sú
žarty, to je vážna vec! Účinok tejto radikálnosti, aká sa na základe príkladu Krista vyžaduje od
muža v jeho zameraní sa na lásku a dôstojnosť ženy, sa musel nesmierne prejaviť v samotnom
kresťanskom spoločenstve.
Tento zárodok evanjeliovej novosti, ktorá nanovo ustanovuje pôvodnú
vzájomnosť v oddanosti a úcte, v priebehu dejín pomaly dozrieval, no napokon prevážil. Sviatosť
manželstva je veľký akt viery a lásky: svedčí o odvahe veriť v krásu stvoriteľského činu Boha a
žiť tú lásku, ktorá poháňa ísť ďalej, prekračovať seba samých ako aj samotnú rodinu. Kresťanské
povolanie milovať bezvýhradne a bez miery je to, na čom sa s Kristovou milosťou zakladá aj
slobodný súhlas, ktorý ustanovuje manželstvo.
Cirkev samotná je plne vtiahnutá do dejín každého kresťanského manželstva: buduje sa v
jeho úspechoch a trpí v jeho zlyhaniach. No musíme sa pýtať s vážnosťou: prijímame do hĺbky,
my sami, ako veriaci, a aj ako pastieri, toto nerozlučiteľné puto dejín Krista a Cirkvi s dejinami
manželstva a ľudskej rodiny? Sme pripravení vziať vážne na seba túto zodpovednosť, teda, že
každé manželstvo kráča po ceste lásky, ktorú má Kristus voči Cirkvi? Toto je vznešené!
V tejto hĺbke tajomstva stvorenia, uznaného a znovu ustanoveného vo svojej čistote, sa
otvorí druhý veľký obzor, ktorý charakterizuje sviatosť manželstva. Rozhodnutie „vziať sa
v Pánovi“ obsahuje aj misionársky rozmer, ktorý znamená mať v srdci pohotovosť stávať sa
prostredníkom Božieho požehnania a Kristovej milosti pre všetkých. V skutočnosti kresťanskí
manželia sa podieľajú, práve nakoľko sú manželmi, na poslaní Cirkvi. A to chce odvahu na toto,
však! Preto, keď pozdravujem novomanželov, hovorím: „Hľa akí odvážni!“, pretože to chce
odvahu milovať sa navzájom tak, ako Kristus miluje Cirkev.
Slávenie sviatosti nemôže ponechať stranou túto spoluzodpovednosť rodinného života
vzhľadom na vznešené poslanie lásky, ktoré má Cirkev. A tak sa život Cirkvi zakaždým
obohacuje krásou tejto manželskej zmluvy, tak ako sa ochudobňuje zakaždým, keď je znetvorená.
Cirkev, aby ponúkla všetkým dary viery, lásky a nádeje, potrebuje aj odvážnu vernosť manželov
milosti ich sviatosti! Boží ľud potrebuje ich každodenné napredovanie vo viere, v láske a v nádeji,
so všetkými tými radosťami a námahami, ktoré toto napredovanie v manželstve a v rodine
prináša. Pápež František

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.

20 rokov CZŠ sv. Terezky
V utorok 2. júna si slávnosťou pripomenieme dvadsiate výročie
obnovenia našej cirkevnej škôlky. Sv. omša bude vo farskom
kostole o 9.30 hod. Vizitáciou nás poctí generálna predstavená
kongregácie Mariánok sestra Dulce Maria Adams.

Výročie rok po 1.sv.prijímaní
V nedeľu 7. júna o 10.30 hod. bude výročná sv.omša pre deti,
ktoré boli na 1. sv. prijímanie pred rokom. Sv.spoveď
a rozdelenie služieb bude v sobotu o 9.00 hod.; všetko vo farskom
kostole.

Diakonská vysviacka Branislava Babjaka
V piatok 12. júna bude na diakona vysvätený Branislav Babjak.
Sv.omša bude v košickej katedrále sv. Alžbety o 10.00 hod.

Primície novokňaza Blažeja Revického
V sobotu 20. júna v Lúčke pri Lipanoch o 10.30 hod. bude
slávnostná primičná sv. omša Dp. Blažeja Revického. Vysviacka
bude 13. júna o 10.00 hod. v Košiciach v katedrále sv. Alžbety.
Sv. omšu v Michalovciach bude mať v pondelok 22. júna o 18.00
hod.
Zároveň mu ďakujeme za službu diakona v našej farnosti.
Na začiatku jeho kňazskej cesty vyprosujeme od Panny
Márie jej mocnú ochranu a zvolávame požehnanie
Trojjediného Boha.
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Oznamy
Úmysly na sv.omše na štvrťrok od júla do septembra. Po sv.omšiach. Najviac 4 mená.
Gr.kat. liturgia a sprievod na sviatok Božieho Tela o 17.00 hod. v bazilike
u redemptoristov. Sprievod pôjde k sestrám saleziánkam do kaplnky bl. Laury.
Pred 1. piatkom spovedáme takto: Lastomír vo štvrtok 4. 6. spoveď o 16.30 hod., sv.
omša o 17.00 hod. Vrbovec vo štvrtok 4. 6. spoveď o 16.00 hod., sv.omša o 17.00 hod.
Prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi vo štvrtok 4. júna.
A prikázaný sviatok Sv. Petra a Pavla 29. júna. Omše viď tabuľka.
Zbierka na kňazský seminár: Farský 570 €, Straňany 300,50 €, Lastomír 25 €.
Zbierka na rekonštrukciu: Farský 660 € Straňany 285 €, Lastomír 20 €,Vrbovec 35 €.
Zbierka na masmédia: Farský 460 €, Stráňany 207,30 €
Milodary: 100 €, 50 €, 30 €, 20 €. Za milodary ďakujeme.
Zbierka na rekonštrukciu v nedeľu 21.júna
Sv. omša za manželov sobášených od roku 1986 do 1990 bude 21. júna o 10.30 hod.
Zapísať sa môžete pri sakristii.
Od júna budú na Straňanoch sv. omše o 18.30 hod.
Od júna budú stredajšie večerné sv. omše vo farskom kostole o 18.00 hod.

Odpustová sv. omša v sobotu 13. júna na Hrádku o 18.00 hod. večerná vo
farskom nebude!!!

Odpustová sv. omša v nedeľu 14. júna na Straňanoch o 10.00 hod.
Výberové konanie na miesto učiteľky nemeckého jazyka na CZŠ sv. Michala 17. 6.
o 9.30 hod. info na nástenke.
Modlitby matiek majú trojdnie (26.-28.6.) v piatok od 17.00 hod. pred večernou sv.
omšou, v sobotu od 6.30 hod. pred rannou sv. omšou a v nedeľu po sv. omši o 9.00 hod.
Oznam pre tých, ktorí chcú prijať Sviatosť birmovania v roku 2016: Prihlásiť sa môžu
prváci strednej školy a starší. Prihlášku si vyzdvihnite u katechétov, alebo na fare,
alebo ju nájdete na farskej stránke. Prihlášku treba vyplniť a odovzdať katechétom,
alebo na farskom úrade najneskôr do 30.6.2015.

MOJÍM POVOLANÍM JE LÁSKA
Dcéry Božskej Lásky – Mariánky pozývajú dievčatá na

DUCHOVNÉ CVIČENIA 30.6. – 3.7.2015
Miesto konania: Kláštor sv. Terezky (Farská 1, MI)
utorok o 17.00 h. - piatok o 13.00 h.
Treba si priniesť: sv. Písmo, zápisník, spacák
Prihlasovanie: do 26.6.2015 (christiana.marianky@gmail.com)
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Rozpis bohoslužieb
dátum

Michalovce

4.jún
B.Telo a Krv
7.jún
10.nedeľa
14.jún
11.nedeľa
21.jún
Deň otcov
12.nedeľa
28.jún
13.nedeľa
29. jún
Sv. Petra a
Pavla

6.00 12.00
17.00
BAZILIKA
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
6.00 12.00
18.00
TE DEUM

PONDELOK
STREDA
PIATOK

Stráňany

Lastomír

Vrbovec

18.30

17.00

17.00

8.00
9.30

9.15

8.00
10.00
ODPUST

9.15

Hrádok

DD

Bl. Laury

8.00

10.30

9.30

8.00

17.00

9.30

8.00

8.00
9.30

9.15

8.00

18.30

17.00

17.00

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

Nem.

10.30

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 JÚN
Všeobecný: Aby prisťahovalci a utečenci našli prijatie a dôstojné zaobchádzanie v krajinách, do
ktorých prišli.
Evanjelizačný: Aby osobné stretnutie s Ježišom vzbudilo v mnohých mladých túžbu odovzdať sa mu
v kňazstve alebo zasvätenom živote.
Úmysel našich biskupov: Aby nás adorácia posilnila vo viere v eucharistickú prítomnosť Krista,
ktorého Najsvätejšie Srdce si v tomto mesiaci osobitne uctievame.

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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