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Tiborovi Závadskému (na 40 tku kňazstva)
Boh nám posiela do nášho života mnoho ľudí. Jedných míňame, s mnohými
prídeme do osobného kontaktu, s inými sa priatelíme. Veľa z nich má väčší alebo
menší vplyv na naše formovanie. Rodičia, súrodenci, učitelia, priatelia, spolužiaci,
susedia a v neposlednom rade kňazi.
Vo výročný deň primičnej svätej omše 15.júna 2015 v našom kostole Narodenia
Panny Márie ďakoval za dar svojho 40- ročného kňazstva kanonik Tibor Závadský. Bol
synom, bratom, kamarátom, susedom, študentom, priateľom, spolužiakom, učiteľom,
ale predovšetkým je kňazom. Na tomto mieste by sa žiadalo uviesť ako od začiatku
svojho kňazstva položil ruku na pluh a začal vyorávať brázdu vo vinici Pánovej. Bola
asi hlboká, lebo hneď si ho všimla vtedajšia Štb a v hľadáčiku mala aj tých, s ktorými
prichádzal do styku. Najmä však mladých, ktorých si potom často pozývali na
výsluchy. Pod rúškom výletov viedol duchovné obnovy. V dobe tzv.(proti)cirkevných
tajomníkov bol pozývaný na koberec a hrozili mu odobratím štátneho súhlasu . Božím
riadením sa stal kaplánom v Michalovciach a spojil mladé rodiny. Vzniklo rodinné
spoločenstvo. Mladé veriace rodiny, smädné po hlbšom a čistom prežívaní sviatostného
manželstva a zodpovednej výchove svojich detí v duchu kresťanských hodnôt.
Stretávali sme sa pravidelne, meniac však miesta stretnutia. Neexistuje škola , ktorá vás
pripraví na manželstvo alebo rodičovstvo. My sme ju však dostali. Nebolo to
jednoduché a nebolo to len príjemné. Niekedy sme nedospeli ku konsenzu. „Usilujte sa
vojsť tesnou bránou...“ Lk 13,22-30. Bránili sme sa, porovnávali sa s inými, ktorí
nemali žiadne obmedzenia. Bol nekompromisný. Učili sme sa modliť spolu s deťmi.
Učili sme sa byť lepšími, učili sme sa svedčiť o Kristovi, vydávať svedectvo skutkami,
milovať aj nepriateľa. Všetko v optike evanjelia. Niekedy ustráchaní, inokedy smelí.
Kráčali sme za pastierom na ceste dozrievania vo viere. Prežil s nami smiech, radosť ale
aj plač a slzy.
Prešlo viac ako tridsaťpäť rokov . Naše deti sa modlia so svojimi malými deťmi
„Ježišku, ďakujeme Ti, že máme chlieb, že máme kde bývať... za ocka a mamku , za
dedka a babku“. Intenzívne prežívajú svoju vieru v rôznych spoločenstvách. Ďakujeme,
že si nás poznačil Kristovou láskou, že si sa nám daroval, že si nám ukázal Ježiša, že si
nás hľadal... Nech Ti Pán odplatí dobro, ktoré si nám preukázal a Matka Božia
ochraňuje, nech ešte dlho ohlasuješ radostnú zvesť. Mary B.
Slávnostná sv. omša v rodných Močaranoch v nedeľu 12. júla o 10.45 hod.

Prázdninové omše vo farskom kostole- zmena
Júl – august sv. omše v týždni (po – pia) 6.00 hod. a 19.00
hod. O 12-tej nebudú. Sobota a nedeľa bez zmeny.

Rozlúčky so sestrami Hyacintou a Beátou FDC
Z našej farnosti a komunity sestier mariánok odchádzajú dve sestry.
Sestra Hyacinta do komunity vo Veľkých Levároch a sestra Beáta do
komunity v Košiciach. Obom úprimne ďakujeme za ich službu, obetu a
modlitby počas pôsobenia v Michalovciach. Nech Boh chráni vaše kroky
a Panna Mária oroduje za vás.

Preloženie p. kaplána Krištofa- pallotína
Po roku pôsobenia v našej farnosti je preložený do Spišskej Novej Vsi kaplán
Krištof Zontka. Za jeho ročnú a radostnú službu ďakujeme. Na jeho miesto
prichádza P. Artur Cierlický, SAC.

Diakoni Marián a Branislav
Na diakonskú prax do našej farnosti nastúpi Dp. Marián Jaklovský zo Sabinova.
Formát jeho služby bude ako vlani, teda od štvrtka do nedele. Prvú časť týždňa
bude v seminári v Košiciach.
Náš diakon Braňo Babjak bude praxovať v Košiciach vo farnosti na sídlisku
Furča.

Cyklopúť za život
Štvrtok 16.júl o 10.00 hod. modlitby pred starou
nemocnicou a o 11.00 hod. sv. omša v nemocničnej
kaplnke. 54 zastávok modlitbovej cyklopúti okolo
Slovenska.
Pochod za život
Tohtoročný pochod za život s mottom „RADOSŤ ZO
ŽIVOTA“ bude v Bratislave v nedeľu 20.septembra
Organové dni – 9. ročník
Koncerty budú vo štvrtky 9. a 23. júla, 6. a 20. augusta a 3.
septembra o 19.00 hod. v ten večer budú sv. omše o 18.30 hod!
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Oznamy
Zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca v nedeľu 5. júla.
Zbierka na rekonštrukciu: Farský 552 € Straňany 280 €, Lastomír 15 €.
Milodary: 200 €, 50 €. Za všetky milodary ďakujeme.
Zbierka na rekonštrukciu v nedeľu 19.júla
Spoveď v Lastomíre vo štvrtok 2.júla od 17.30, sv.omša o 18.00 hod.
Zmena času sv. omší cez prázdniny. Pondelok – piatok 6.00 a 19.00 hod.
V pondelok 13. júla je farská adorácia od 16.00 do 19.00 hod.
Cyklopúť za život 16.júl 10.00 hod. modlitby pred nemocnicou a 11.00 hod. sv. omša
v nemocničnej kaplnke. Kto chce pomôcť pripraviť občerstvenie prihláste sa v sakristii.
Sv. omša za manželov sobášených od roku 1991 do 1995 bude 19. júla o 10.30 hod.
Zapísať sa môžete pri sakristii.
Večerné sv. omše na Straňanoch o 18.30 hod.

Arcidiecézna púť do Gaboltova 18.-19. júla hlavný
celebrant J.Ex. Andrej Imrich – spišský pomocný biskup
Celoslovenská púť do Levoče hlavná 4.-5. júla hlavný
celebrant J.Em.Stanislav kardinál Dziwis - krakovský
arcibiskup.
Púť seniorov 9. júla info na výveske.
P15 – Národné stretnutie mládeže 31. júla – 2. augusta v Poprade.
Snúbenecký kurz (posledný v tomto roku) bude 11.- 12. a 18.-19. septem.
Veľké ďakujem za darovanie ozdobného kameňa na vchod farského domu
nemenovanej, ale Bohu známej rodine. Taktiež za brigády na veľkom chóre pánom
Jozefovi a Michalovi. Pán Boh požehnaj.
Špacírky po várošu- židovská komunita – 10. júl 17.00 hod.
Odpustovej slávnosti bude predchádzať duchovná obnova ako vlani. Od 1.-5.
septembra. V Roku zasväteného života sú pozvaní rehoľníci. Domáci aj rodáci.

Divadelná hra Karola Wojtylu „Lúče otcovstva“

v hlavnej úlohe so Štefanom Bučkom
u Saleziánov 31. júla o 17.30 hod.
Pri príležitosti 25. výročia založenia KDH.
Cena 6 €. Predpredaj vstupeniek kancelária KDH
Štefaniková 16, a v sakristii po omši.
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Rozpis bohoslužieb
dátum

Michalovce

29. jún
Sv. Petra a
Pavla
5.júl
Cyrila a
Metoda

6.00 12.00
18.00
TE DEUM
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

12.júl
15.nedeľa
19.júl
16.nedeľa
26.júl
17.nedeľa

PONDELOK
STREDA
PIATOK

Stráňany

Lastomír

Vrbovec

18.30

17.00

17.00

8.00
9.30

9.15

8.00
9.30

9.15

8.00
9.30

9.15

8.00
9.30

9.15

Hrádok

DD

Bl. Laury

8.00

10.30

9.30

8.00

9.30

8.00

10.30

8.00

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

Nem.

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 JÚL
Všeobecný: Aby politická zodpovednosť bola chápaná a žitá na všetkých úrovniach ako
výnimočná forma obetavej lásky.
Evanjelizačný: Aby kresťania v Latinskej Amerike uprostred veľkých sociálnych rozdielov
vydávali svedectvo lásky k chudobným a prispievali k budovaniu bratskej spoločnosti.
Úmysel našich biskupov: Aby sme sa na púťach obnovili na tele i na duši a aby sme
kresťanského ducha vnášali aj do verejného života.
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 18.00 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 18.00 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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