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Odchod Božieho muža biskupa Milana Šášika
Milan Šášik sa narodil 17. septembra 1952 v dedinke Lehota neďaleko
Nitry. Počas teologických štúdií na CMBF v Bratislave tajne vstúpil do rehole
lazaristov (Congregatio Missionis, založená sv. Vincentom de Paul). Kňazskú
vysviacku prijal 6. júna 1976. Pôsobil vo viacerých farnostiach – ako kaplán v
Leopoldove, Preseľanoch a v Stupave; ako administrátor v Banskej Belej, Antole,
Vysokej pri Banskej Štiavnici, a tiež ako farár v Jacovciach. Hoci bol pôvodne
rímskokatolík, živo sa zaujímal o východný obrad a stal sa tiež birituálnym
kňazom (mohol celebrovať aj vo východnom obrade). V reholi zastával viacero
služieb: bol magistrom novicov, provinciálnym asistentom a riaditeľom
študentátu.
Po Nežnej revolúcii absolvoval vyššie štúdiá v Ríme, kde na Teresianum
obhájil licenciát. Následne od roku 1992 začal pracovať na Apoštolskej
nunciatúre v Kyjeve na Ukrajine, kde pôsobil šesť rokov. Okrem administratívnej
práce často cez víkendy cestoval mnoho kilometrov, aby vypomáhal v pastorácii
tam, kde bol nedostatok kňazov. Neskôr pôsobil ako farár v Perečíne na
Zakarpatsku.
Pápež Ján Pavol II. ho 12. novembra 2002 vymenoval za apoštolského
administrátora ad nutum Sanctae Sedis (teda dočasného) Mukačevskej
gréckokatolíckej eparchie a za titulárneho biskupa bononského. Biskupskú
konsekráciu prijal v Ríme, na sviatok Zjavenia Pána, 6. januára 2003, spolu s
Mons. Jánom Babjakom, prešovským arcibiskupom, a to z rúk Jána Pavla II. v
Bazilike sv. Petra v Ríme.
V nasledujúcich rokoch sa mu podarilo konsolidovať pomery v
mukačevskej eparchii, vytvoriť fungujúce riadiace štruktúry, zakladať nové
farnosti a vybudovať veľký počet chrámov pre gréckokatolícke farnosti. Dňa 17.
marca 2010 bol vymenovaný za eparchiálneho biskupa mukačevského.
Posledná rozlúčka so zosnulým mukačevským eparchom vladykom
Milanom Šášikom CM bola v nedeľu a pondelok 19. - 20. júla v Užhorode, kde
je pochovaný v krypte Katedrály Povýšenia Svätého kríža.

Odpustky Porciunkuly
Svätý František Assiský, zakladateľ rádu františkánov, sa po
vydedení jeho otcom utiahol do opusteného, rúcajúceho sa kostolíka
Panny Márie Anjelskej pri meste Assisi v Taliansku. Kostolík sa mu
podarilo opraviť. Tu dosiahol veľa milostí, keď naplnený Božím
vnuknutím spoznal, že z tohto chrámu sa má šíriť ním založená rehoľa,
čiže má byť akousi bránou jej účinkovania.
Keďže tento svätec pokladal kostolík akoby za svoje dedičstvo, za
dedičskú čiastku, pred smrťou sa dal doň preniesť a v ňom aj zomrel.
Kostol dostal meno Porciunkula, čo znamená „Čiastočka, Bránička"
františkánskej rehole a tiež večného života.
Keď sa raz svätý František modlil, o polnoci pribehli k nemu
spolubratia so zvesťou, že kostolík Porciunkula je osvetlený ako slnko a
vo vnútri počuť spev anjelov, medzi ktorými je i dieťa Ježiš a Panna
Mária. Svätec sa ponáhľal presvedčiť sa o oznámenej udalostí. Ožiarený
nebeskou slávou padol na tvár a modlil sa. Pritom počul volanie, aby
prosil o jednu milosť pre spasenie ľudí. Svätý František teda žiadal
plnomocné odpustky pre tých, ktorí opravdivou ľútosťou očistení od
hriechov pri svätej spovedi pristúpia na toto miesto.
Odpustky boli v tom čase mimoriadnou výsadou. Keď sa pápež
Honorius III. dopočul o tejto udalosti, udelil kostolíku Porciunkula
plnomocné odpustky na 2. augusta. Tie boli neskôr rozšírené na všetky
františkánske, katedrálne a farské kostoly.
Plnomocné odpustky za obvyklých podmienok na sviatok
Porciunkuly možno získať už od 1. augusta na poludnie a počas celého
dňa 2. augusta, keď v tomto čase nábožne navštívime františkánsky,
farský alebo katedrálny kostol a pomodlíme sa Verím v Boha,
Otčenáš a na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas' a Sláva).
Takisto je potrebné byť v milosti posväcujúcej (vyspovedaný) a prijať
Eucharistiu. V samom kostolíku Porciunkula možno tieto odpustky
získať každodenne počas celého roka a možno ich obetovať aj dušiam v
očistci.
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Oznamy

Cez prázdniny, v júli a v auguste budú sv. omše vo farskom
kostole pondelok až piatok o 6.00 hod. a o 19.00 hod.,
Cez víkend v sobotu a v nedeľu bez zmeny, čiže večerné
o 18.00 hod. Všetky sv. omše sú už v kostole.
• Sv. omše sú po uvoľnení opäť v riadnom režime a čase. Čiže aj nedeľné
a sviatočné sú v kostole. Je zrušený dišpenz od povinnej účasti na sv.
omšiach. Sv. prijímanie sa prednostne dáva na ruku. Vo vážnych prípadoch
po upovedomení a dohodnutí s kňazom ide dotyčný na prijímanie ako
posledný.
• V prvopiatkovom týždni spovedáme klasicky pred sv. omšami. Vrbovec
v pondelok 3.8. od 17.00 a sv. omša o 17.30. Lastomír vo štvrtok 6. 8. od
17.00 a sv. omša o 17:30.
• Na stráňanskom kostole pokračujú práce na výmene strešnej krytiny.
Prosíme o modlitby, finančnú podporu a opatrnosť v okolí počas trvania
prác.
• Zbierka na strechu na Stráňanoch v nedeľu 16. augusta.
• Zbierka na strechu na Stráňanoch: farský 1506 €, Stráňany 1237 €, Lastomír
50 €.
• Zbierka dobročinné diela pápeža: farský 789€, Stráňany 257€, Lastomír
60€, Vrbovec 60 €.
• Milodary: 200€, 100€, 50€. Za milodary Pán Boh zaplať a požehnaj.
• V sobotu 15. augusta je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie.
Sv. omše viď tabuľka.

Kurz snúbencov
Jesenný kurz pre snúbencov začína 11. septembra (piatok) večer o 19.00
hod. vo farskom dome.

Termíny 1. sv. prijímania
Farský kostol
15. september (utorok) I. + II.ZŠ 10.30 hod.
12.00 hod. Cirkevná škola
19. september (sobota) 11.00 hod. ostatné školy.
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Rozpis bohoslužieb
dátum

2. august
18.nedeľa
9. august
19.nedeľa
15. august
Nanebovzatie PM
16. august
20.nedeľa
23. august
21.nedeľa
30. august
22.nedeľa

Michalovce

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
7.30 9.00
10.30
18.00
7.30 9.00
10.30
18.00

Straňany

Lastomír Vrbovec

DD

Bl. Laury

8.00
9.30

9.15

8.00
9.30

9.15

8.00
9.30

9.15

8.00
9.30

9.15

8.00

8.00

8.00
9.30

9.15

10.30
8.30
TITUL

8.00

8.00
9.30

9.15

Nem.

8.00

8.00

8.30

8.00

8.00

8.00

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.(počas júla a augusta o 18.00) 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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