
 30.01. na sv. omši bude stretnutie rodín prijímajúcich kaplnku s pátrom Romualdom z Poľska. Po sv. 
omši bude prednáška: „Ako vychovávať deti počas krízy vo výchove“ (základne zásady katolíckej výchovy) 
 31.01. z príležitosti sviatku sv. Jána Bosca Vás spolu s mladými z DOMKY pozývame po sv. omši na DEŇ 
OTVORENÝCH DVERÍ v priestoroch starej fary!  

 Sv. omše v piatky vo farskom kostole sú pozvaním pre mladých spoločne sláviť Eucharistiu, budovať 
spoločenstvo a spoločne rásť vo viere, aby sa z nás stávali Ježišovi učeníci! 

 01.02. o 9:30 hod. v Ostrovanoch bude stretnutie rodičov a detí 6. A 5. Ročníka ZŠ. v priestoroch 
obecného úradu. 

 01.02. o 10:30 h. v Ostrovanoch bude stretnutie oboch rodičov a krstných rodičov, ktorí boli hlásiť krst 
na 15.02. v priestoroch obecného úradu. 

 Sv. omša na sviatok Obetovania Pána (02.02.) začne obradom požehnania sviec (hromničiek) 
a procesiou. Prineste si so sebou sviece. Zapálené a požehnané sviece sa držia počas obradu a procesie. 

 02.02. vo farskom kostole bude pobožnosť a po nej voľba novej horliteľky ružencového bratstva + 
výmena tajomstiev. Zároveň v tento deň (02.02.) JE 24. SVETOVÝ DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA.  

 Spovedanie chorých: 05.02. od 8:30 hod: v Ostrovanoch + Šarišských Michaľanoch od 9:30 hod. (ul. 
Sabinovská, SNP, Hviezdoslavova, Požiarnická, Čerešňová) a 07.02. od 8:00 hod. v Šarišských Michaľanoch 
(ul. Mlynská, kpt. Nálepku, Záhradná, Ružová, Družstevná, Michalská, Prešovská).  Nahláste do 02.02. 
 Pozývame v sobotu 15.02.2020 od 15:00 - 18:00 hod.  na 8. ročník  KARNEVALU SVÄTÝCH  

v suteréne obecného úradu v Šar. Michaľanoch. Do karnevalového oblečenia sa môžu zapojiť aj rodičia, 
pozývam aj mladých k organizácii, ale aj k zábave. Tombolový lístok, ktorý je aj vstupenkou si môže 
vyzdvihnúť už teraz v sakristii kostola každá karnevalová maska. Pozývame VŠETKY deti z farnosti, aj tie, 
ktoré nemajú, alebo si nevedia pripraviť masku. 

 Od 10.-16.2.2020 prebieha aj na Slovensku NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA. Spolu s mladými z 
Domky pozývame v nedeľu 16.02.2020 o 16:00 hod. manželské páry z celej farnosti na stretnutie do 

  DEŇ Liturgické slávenie MIESTO ČAS ÚMYSEL 

 

PO 
27.01. 

 

Sv. Angely Merici, 
rehoľníčka, 
spomienka 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:00 

sv. zmierenia od 17:00 hod. 

† rod. Lichvárovej a Kozmovej  

   

 
UT 

28.01. 

Sv. Tomáša Akvinského,  
Kňaza a uč. Cirkvi, spom.  

Ostrovany - sv. omša  
za účasti rodín s deťmi 

Šarišské 
Michaľany 

 
7:30 

 
† Imrich † Helena † Štefan † Žofia 

 
Ostrovany  

 
18:00 

sv. zmierenia od 16:00 hod. 
† František † Anna Kolarčík 

 

ST 
29.01. 

Sv. Valér, biskupa, 
ľub. spomienka   

sv. omša za účasti  

rodín s deťmi 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:00 

sv. zmierenia od 16:00 hod. 

ZBP pre Margitu Kubovú a deti s rod. 

 

 

  

 
ŠT 

30.01. 

Sv. Martina,  
panna a mučenica, 

ľubovoľná spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
17:00 

sv. zmierenia od 15:30 hod. 
† Helena † Jozef † Vincent † Jozef  

† rod. Belišovej a Gmitrovej 
   

 
PI 

31.01. 

 

Sv. Jána Bosca, kňaza, 
učiteľa mládeže 

spomienka 

sv. omša pre mládež 

Šarišské 
Michaľany 

 
18:00 

sv. zmierenia od 16:00 hod. deti a mládež 

Za všetkých mladých z farnosti a Domky   

 

Ostrovany  

 

7:30 

sv. zmierenia do 9:00 hod.  

† Anton Feščák (nedožitých 80 r.) 

 
SO 

01.02. 

Spomienka  

Panny Márie, 
v sobotu 

fatimská 

Šarišské 
Michaľany 

 
7:00 

† Pavol Kravec 
† Albert † Mária Marton 

 
Ostrovany  

 
8:30 

od 8:00 hod. fatimská pobožnosť 
† František Šimko (1. výročie) 

 
 

NE 

02.02. 
 
 

OBETOVANIE 
  

PÁNA  
 

(HROMINICE) 

Šarišské 
Michaľany 

 
7:30 

ZBP a dary Ducha Svätého 
pre rod. Schillerovú a Juríkovú 

 

10:30 

ZBP pre Máriu Mochňákovú,  

deti a vnúčatá 

 

Ostrovany  

 

9:00 

Poďakovanie Viktora Feščáka  

za 80 r. života a ZBP pre celú rodinu 



pivničných priestorov obecného úradu v Šar. Michaľanoch. Prosím, aby ste sa nahlásili v sakristii kostola do 

08.02.2020, aby sme mohli pripraviť priestory. Tešíme sa na Vás ! 
 V piatok 21.02. bude v roku Božieho slova biblická prednáška doc. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD.: 
„Posvätné spisy kresťanstva - Pentateuch“ 

 Ktorí ste sa nahlásili na PÚŤ do IZRAELA, doneste prosím informácie osobne údaje. Vďaka.  

 Bratia kňazi, bratia a sestry, pre obete postihnuté výbuchom plynu v Prešove som v našej arcidiecéze 
vyhlásil finančnú zbierku. Zo všetkých kostolov arcidiecézy, sa vyzbieralo 427.488 eur. Štedrosť veriacich 
arcidiecézy bola veľká a chcem aj touto formou úprimne poďakovať všetkým za ich dary a angažovanosť. 
V piatok 24.01.2020 dopoludnia bol  výťažok zbierky symbolicky odovzdaný primátorke Prešova Andrei 

Turčanovej v priestoroch ABÚ v Košiciach. Odovzdajte veriacim môj pozdrav a veľké poďakovanie. + Mons. 
Bernard Bober arcibiskup - metropolita. 

https://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta/-teologicka-fakulta/katedry/personal/slivka
https://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta/-teologicka-fakulta/katedry/personal/slivka

