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Rok sa už schýlil...
Drahí bratia a sestry!
Týmto jednoduchým a známym pozdravom som sa vám prihováral počas
roka diakonskej praxi, ktorý sa už takmer chýli ku koncu.
Pred rokom, keď som odchádzal zo seminára na duchovné cvičenia pred
diakonskou vysviackou, tak ako tohto roku dnes 31. mája, mal som silnú
predtuchu, kam ma po vysviacke otec arcibiskup pošle na diakonskú prax. V deň
vysviacky sa táto predtucha splnila a dekrétom som bol s dobrým pocitom poslaný
k vám do Michaloviec. Tak, ako moji spolubratia diakoni v iných farnostiach, som
nadobúdal nové skúsenosti a učil sa novým pastoračným úlohám a povinnostiam,
avšak intenzívnejšou formou. Vďaka ukončenému teologickému štúdiu som sa už
nemusel zaoberať školou a odbiehať do seminára. Preto sa Michalovce skutočne
stali mojím druhým domovom, nie len prechodným pobytom.
Dobrý pocit, ktorý ma sprevádzal pri príchode k vám, ma neopúšťal počas
celého roka diakonátu a aj v jeho závere prežívam spokojnosť vo viere, že
dobrotivý Boh to všetko použil pre vaše i moje posvätenie. Chcem sa v prvom rade
poďakovať za vašu duchovnú podporu – modlitbu, ktorou zahŕňate svojich
duchovných pastierov, čím zvolávate požehnanie z neba aj na seba. Ďakujem
všetkým dobrodincom aj za chutné hmotné dobrodenia. Moja vďačnosť patrí tiež
kňazom na čele s dekanom Stanislavom, za trpezlivú bratskú pomoc
a sprevádzanie počas celého roka.
Prvá vec ktorá mi pri príchode do Michaloviec udrela do očí, bolo modré
srdce na kruhovom objazde. Vaše mesto je označované ako srdce Zemplína, preto
vám vyprosujem od Boha, aby toto mesto nebolo iba srdcom kultúry, vedy a športu
ale najprv a najviac srdcom katolíckej viery a jej hodnôt.
Prosím myslite na mňa v modlitbách v týchto posledných týždňoch prípravy
na prijatie sviatosti kňazstva, ktoré sa uskutoční 20. júna 2020 v Košiciach.
Vysviacku odvysiela aj televízia RTVS 1. Primičná omša bude 27. júna v Prešove
Solivare. Aj tu v Michalovciach budem slúžiť. Moja predtucha kam pôjdem ako
novokňaz nie je dôležitá, pretože k tomu ako píše žalmista: „Pán ma vodí k tichým
vodám... dodávam: Pán ma možno pri týchto vodách ponechá...
Váš diakon Karol Saksa

Oznamy
• Farský kostol: sv. omše v riadnom čase. V nedeľu, pre seniorov 7.30, a 10.30
je vo farskom dvore. Aj v prikázané sviatky o 12.00 a o 18.00 vo farskom
dvore. Úpravy a zmeny oznámime priebežne, podľa situácie. V prípade veľmi
zlého (daždivého) počasia sú všetky sv. omše v kostole.
• Stráňany: sv. omše v týždni aj ráno o 7.00 hod., v nedele pre seniorov o 6.30
hod. iba do odpustu 14. júna.
• Na stráňanskom kostole začali práce na výmene strešnej krytiny. Prosíme
o modlitby, finančnú podporu a opatrnosť v okolí počas trvania prác.
• Zbierka na strechu na Stráňanoch v nedeľu 14. júna.
• Prikázané sviatky Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi vo štvrtok 11. júna,
a sv. Petra a Pavla v pondelok 29. júna. Sv. omše klasicky 6.00, 12.00 aj 18.00
farský dvor (ak nedôjde k zmenám pravidiel zhromažďovania). Vrbovec
17.00, Lastomír 17.00. Pripomíname, že nedeľné a sviatočné sv. omše stále
nie sú povinné.
• Zbierka na masmédiá: farský 743 €, Stráňany 433 €, Lastomír 70 €, Vrbovec
25 €.
• Zbierka na dobročinné diela pápeža v nedeľu 28.6.
• Milodary: 300€, 200€, 100€, 50€, 20€. Za milodary Pán Boh zaplať a
požehnaj.
• Deň otcov je 3. júnová nedeľa 21. 6.
• Socha sv. Jána Nepomuckého, pripomíname si 1. výročie požehnania.
• Úmysly na júl až september po sv. omšiach v sakristii.
• Birmovanie bolo 23. mája, pobirmovaných bolo 38 birmovancov. Presne
toľko ako vlani. Za prípravu birmovancov ďakujeme kaplánovi Petrovi. Taktiež
sestre Benedikte a diakonovi Karolovi. Diakonovi aj aj za celoročnú službu.
• Večerná sv. omša v sobotu 13. júna bude iba na Hrádku. Upozorňujeme, že
vo farskom kostole nebude!

Odpustové slávnosti
Sv. Antona - Hrádok
sobota 13. júna o 18.00 hod.
Najsv. Srdce Ježišovo - Stráňany
14. júna o 10.00 hod.
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Birmovanie - zápis
Prosíme tých, ktorí majú záujem, o nahlásenie sa na prípravu na birmovanie.
Stredoškoláci 1. ročníka a vyššie. Prihlásiť sa treba elektronicky na našom webe
michalovce.rimkat.sk, najneskôr do 30.6.2020.

1. sv.prijímanie
Termíny slávenia 1. sv. prijímania boli po dohode s rodičmi preložené na jeseň.

Missa chrismatis
Vo štvrtok, 4. júna 2020 o 10:00 hod. sa v Katedrále sv. Alžbety bude sláviť
Missa chrismatis, pri ktorej otec arcibiskup požehná a posvätí oleje na
vysluhovanie sviatostí. Pri sv. omši si prítomní kňazi obnovia kňazské sľuby.
Účasť veriacich na tejto slávnosti bohužiaľ nie je možná. Prosíme o zjednotenie
sa v modlitbe.

Zomrel provinciál saleziánov
Vo veku 56 rokov zomrel provinciál saleziánov don Jozef Ižold. V homílii
Petra Timka zazneli aj tieto slová:
"Zomrel provinciál, zomrel veľký človek. Veľkosť Kristovho učeníka sa
nemeria podľa funkcie, ktorú zastáva a ani podľa úspechov, či množstva a
významnosti skutkov. Veľkosť Kristovho učeníka závisí od toho, nakoľko sa
podobal Kristovi. Nakoľko bol jeho život oslavou Nebeského Otca, že človek
môže osláviť Boha aj cez svoju chorobu. Choroba a smrť môžu byť zjavením
života". Zároveň pripomenul úvodník Jozefa Ižolda, ktorý bol zverejnený v
saleziánskom časopise dvakrát. Názov mal "Netreba lamentovať. Pán je s
nami." Dnes tieto slová zaznievajú ešte vo väčšej sile a stálo by za to ich
uverejniť aj do tretice.
Odpočinutie večné daj mu Pane! A svetlo večné nech mu svieti!

2 % z dane
Stále možno poukázať 2 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzických
a právnických osôb za rok 2019 pre občianske združenie Pomoc pri ochrane
kultúrnej pamiatky, ktorého cieľom je obnovovať, chrániť a udržiavať náš
farský kostol Narodenia Panny Márie v Michalovciach.
Obchodné meno alebo názov:

Pomoc pri ochrane kultúrnej pamiatky
Sídlo:
IČO:
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Farská 3, 071 01 Michalovce
35549319

Rozpis bohoslužieb
dátum

Michalovce

Straňany

7. jún
Najsv. Trojica
nedeľa

7.30 SENIORI
9.00
10.30 FAR. DVOR
18.00

6.30
SENIORI
8.00
9.30

Najsv. Telo a Krv
11. jún (štvrtok)
14. jún
11.nedeľa
21.jún
12.nedeľa
(Deň otcov)
28. jún
13. nedeľa
Sv. Petra a Pavla
29. jún (pondelok)

Lastomír Vrbovec

6.00
7.00
12.00 18.00 F.D.
17.30
7.30 SENIORI
6.30
9.00
8.00
10.30 FAR. DVOR ODPUST
18.00
10.00
7.30 SENIORI
9.00
8.00
10.30 FAR. DVOR
9.30
18.00
7.30 SENIORI
9.00
8.00
10.30 FAR. DVOR
9.30
18.00
6.00
12.00 F.D.
17.30
18.00 F.D.

DD

Bl. Laury

9.15

8.00

10.00

17.00

17.00

16.30

9.15

9.15

9.00

8.00

9.15

17.00

10.00

10.00

9.00

17.00

Nem.

10.00

16.30

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:

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 o 17.00 h. vo farskom kostole. Krstným rodičom nemôže byť hocikto.
Musí spĺňať viaceré podmienky, napr. mať sv. birmovania.
 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ NARODENIA PANNY MÁRIE
FARSKÁ 3, 071 01 MICHALOVCE  056/ 642 08 98
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