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List Diognetovi
Kresťania sa nelíšia od ostatných ľudí ani krajom, ani rečou, ani spôsobom
života. Lebo neobývajú vlastné mestá, nepoužívajú nijakú osobitú reč, ani
nežijú nejakým nápadným životom. Toto učenie nevynašli oni dajakým
rozumovaním alebo úsilím bádavých ľudí, ani nehája ľudskú náuku, ako
niektorí.
Obývajú aj grécke, aj barbarské mestá, podľa toho, ako komu určil osud.
V obliekaní a strave, ako aj v ostatných oblastiach života sa držia
domorodých obyčají, no ukazujú obdivuhodný, ba podľa všeobecnej
mienky až neuveriteľný životný postoj. Bývajú vo svojej vlasti, ale ako
cudzinci. Všetko majú s ostatnými spoločné ako občania, a všetko znášajú
ako prišelci. Každá cudzia krajina je ich vlasťou, a každá vlasť cudzinou.
Ženia sa ako ostatní a plodia deti, ale nemluvňatá neodhadzujú. Stôl majú
spoločný, ale lôžko nie.
Sú v tele, ale nežijú podľa tela. Bývajú na zemi, ale svoj domov majú
v nebi. Vydané zákony poslúchajú, a svojím životom prevyšujú zákony.
Všetkých majú radi, a všetci ich prenasledujú. Nepoznajú ich, a predsa ich
odsudzujú. Zabíjajú ich, a oni ožívajú. Sú žobrákmi, a predsa mnohých
obohacujú. Všetko im chýba, a pritom všetkým oplývajú. Potupujú ich, a
v potupe získavajú slávu. Kazia im povesť, a vydáva sa svedectvo o ich
spravodlivosti. Nadávajú im, a oni žehnajú. Urážajú ich, a požívajú úctu.
Hoci robia dobro, trestajú ich ako zločincov. Keď sú trestaní, radujú sa,
akoby ožívali. Židia proti nim vedú vojnu ako proti cudzincom a pohania
ich prenasledujú. Ale tí, čo ich nenávidia, nevedia povedať príčinu svojho
nepriateľstva.
(List z 2. storočia)

Odpustové slávnosti
Lastomír - Zoslanie Ducha Svätého
Nedeľa 5. júna o 10.30 hod.
Hrádok - Sv. Antona
Pondelok 13. júna o 18.00 hod.
(vo farskom večerná nebude)

Stráňany – Najsvätejšie Srdce Ježišovo
Nedeľa 26. júna o 10.00 hod.
Vysviacka a primície Jána Butkovského, SDB
Kňazská vysviacka: Košice, kostol sv. Gorazda na Terase,
sobota 25. jún 2022 o 10.30 hod.
Primície:
Michalovce, Saleziáni, Panny Márie Pomocnice Kresťanov,
nedeľa 26. jún 2022 o 11.30 hod.
Sv. omša v našom farskom kostole Narodenia Panny Márie,
pondelok 27. jún 2022 o 18.00 hod.

Birmovanie - zápis
Stredoškoláci, ktorí sú v tomto školskom roku (2021-2022) v 1. ročníku
a vyššie, sa môžu prihlásiť na prípravu k prijatiu sviatosti birmovania.
Prihlásiť sa treba elektronicky na našom webe michalovce.rimkat.sk,
najneskôr do 30.6.2022 (štvrtok).

Centrum pre mládež vo Vysokej n. Uhom
V sakristii si môžete zakúpiť „tehličku“ na podporu stavby pastoračného
centra pre mládež. Ide o dávny projekt, ktorý je upravený pre potreby aktivít
a púti ku cti bl. Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Možnosť podpory je
zakúpením magnetky v hodnote 20 €, 50 €, 100 €, 200 €.
Alebo č.ú. SK52 1100 0000 0029 4304 5043

Opatrenia
V kostoloch je možné rozdávať sväté prijímanie do úst aj do rúk. Najskôr
prijíma jedna (do rúk), a následne druhá časť veriacich. Berme ohľad na
ochranu zdravia.
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Oznamy
• Úmysly na sv. omše v júli až septembri v sakristii po sv. omšiach.
• V nedeľu 5. júna bude sv. omša na Hrádku v kaplnke sv. Antona o 8.00 hod. Vždy
v 1. nedeľu mesiaca. Odpust na sviatok sv. Antona v pondelok 13. júna o 18.00 hod.
Večerná sv. omša vo farskom nebude.
• Spoveď: Vrbovec pondelok 30. mája o 16.15 spoveď. Sv. omša o 17.00. Lastomír
štvrtok 2. júna o 16.15 spoveď. Sv. omša o 17.00.
• Odpust Stráňany, Najsvätejšie Srdce Ježišovo v nedeľu 26. júna o 10.00.
Saleziánsky novokňaz Ján Butkovský bude na Straňanoch slúžiť sv. omšu v utorok
28. júna o 17.30.
• Zbierka na masmédia na turíčnu nedeľu 5. júna
• Zbierka na strechu na trojičnú nedeľu 12. júna
• Zbierka halier 29. júna na slávnosť sv. Petra a Pavla
• Zbierka Dobrý Pastier: farský 967€, Straňany 505€ Lastomír 35€, Vrbovec 255€.
• Zbierka na strechu: farský 934€, Straňany 2153€ Lastomír 20€, Vrbovec 45€.
• Milodary: 120€, 100€, 60€, 50€, 20€. Zo slávnosti birmovania na kostol 600€. Za
milodary Pán Boh zaplať a požehnaj.
• Poďakovanie kaplánovi Matúšovi, katechétom a spevokolu za prípravu detí
k sviatostiam. Taktiež za službu pri detských sv. omšiach počas celého roka ako
aj jednotlivých slávností. Sviatosť zmierenia a eucharistie prijalo presne 100 detí.
• Tretia júnová nedeľa tradične patrí otcom. 19. jún je Dňom otcov.
• Prikázané sviatky Najsv. Tela a Krvi Pána vo štvrtok 16. júna a sv. Petra a Pavla
v stredu 29. júna. Sv. omše viď. tabuľka.
• Prázdninová duchovná obnova pre mládež v Obišovciach. Od 4.-8. júla.
Prihlasovanie a info na www.acmko.sk
• Svetový deň darcov krvi je 14. jún. V našej katedrále o 18.00 hod. bude sv. omša
pri tejto príležitosti.
• Naše deti z CZŠ sv. Michala prežili slávnosť Nanebovstúpenia Pána pri Morskom
oku a starší aj výstupom na Sninský Kameň.
• Slovenskú verejnosť prekvapila kauza ocenenia troch popravených obetí
komunistickej totality Alberta Púčika, Antona Tunegu a Eduarda Tesára.
Prezidentka udelila všetkým trom vysoké štátne vyznamenanie in memoriam.
Viac informácií o téme na www.postoj.sk
• Latinský patriarcha Jeruzalema Pierbattista Pizzaballa, grécko-pravoslávny
patriarcha Teofilos III. a ďalší biskupi spolu s veriacimi kresťanských komunít
vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom odsudzujú brutálny zásah izraelskej polície
proti pohrebnému sprievodu s telesnými pozostatkami zabitej novinárky
Shireen Abu Aklehovej a poukazujú na porušovanie základných ľudských práv.
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Rozpis bohoslužieb
Michalovce
5. jún
Turíce
12 . jún
Najsv. Trojica
16. jún - štvrtok
Najsv. Telo a Krv
19. jún
12. nedeľa
26. jún
13. nedeľa
29. jún – streda
sv. Petra a Pavla

Straňany

Lastomír

8.00
9.30

10.30
ODPUST

8.00
9.30

9.15

8.00

8.00
17.30

17.00

17.00

7.30 9.00
10.30
18.00
7.30 9.00
10.30
18.00
6.00 12.00
18.00

Vrbovec

7.30 9.00
10.30
18.00
7.30 9.00
10.30
18.00

8.00
9.30

9.15

8.00
10.00
ODPUST

9.15

8.00

6.00 12.00
18.00

8.00
17.30

17.00

17.00

DD

Hrádok

8.45

8.00

8.45

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

Úmysly apoštolátu modlitieb
Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za kresťanské rodiny na celom svete, aby do
každodenného života konkrétnymi skutkami vnášali bezvýhradnú lásku a svätosť.
Úmysel našich biskupov: Aby kňazi boli čo najvernejším obrazom Dobrého
Pastiera.
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