
❖ 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. 
❖ V piatok 07.02. o 15:30 h. v Ostrovanoch v priestoroch obecného úradu bude krstná náuka oboch 
rodičov a krstných rodičov, ktorí boli hlásiť krst na 15.02. 
❖ V sobotu 08.02. bude na fare o 9:00 hod. stretnutie miništrantov. Začneme spoločnými raňajkami. 
❖ V sobotu 08.02. bude stretnutie detí 3. ročníka o 10:30 hod. v Šar. Michaľanoch na fare.  
❖ V utorok 11.2. na spomienku Preblahoslavenej P. Márie Lurdskej je 28. Svetový deň chorých. Pri sv. 
omši budem udeľovať 
pomazanie chorých.  
❖V piatok 14.2. o 15:30 hod. v Ostrovanoch bude stretnutie rodičov a detí 5. a 6. roč. ZŠ v priestoroch 
OÚ. 
❖ 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 
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 biblická prednáška doc. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD.: „Posvätné spisy 
kresťanstva - Pentateuch“ 
❖ V roku 2020 vám ponúkame digitálne predplatné časopisu Verbum. Najbližšie číslo sa venuje téme LGBT 
(Juraj Jurica) či zneužívaniu v Cirkvi (Štefan Novotný). Informácie tu: http://casopisverbum.sk/objednavka/ 

  DEŇ Liturgické slávenie MIESTO ČAS ÚMYSEL 

PO 
03.02. 

Sv. Blažeja,  
biskupa a  mučeníkov, 

spomienka 

Šarišské 
Michaľany 

 
18:00 

Poďakovanie Alžbety za 60 r.  
a ZBP pre celú rodinu 

 
Ostrovany  

 
17:00 

sv. zmierenia od 16:00 hod. 
† z rod. Lukáčovej 

 
UT 

04.02. 
 

FÉRIA 

Šarišské 
Michaľany 

 
18:00 

sv. zmierenia od 17:00 hod. 
† Jozef Hužvár 

 
Ostrovany  

 
10:00 

† Janka Magdová 
(pohrebná) 

 
ST 

05.02. 
 

Sv. Agáty,  
panny a muč., spom. 
  sv. omša za účasti 

rodín s deťmi 

Šarišské 
Michaľany 

 
18:00 

 
ZBP pre Marcela Palča (90 r.) 

 
Ostrovany  

 
17:00 

 
Prosba o pomoc v chorobe pre Janu 

 
ŠT 

06.02. 

Sv. Pavla Miki 
a spoločníkov, 
mučeníkov,  
spomienka 

Šarišské 
Michaľany 

 
7:30 

† Viktor (nedožitých 85 r.) 
† Mária 

 
 

  

 
PI 

07.02. 

PRVÝ PIATOK 
 

FÉRIA  
sv. omša pre mládež  

Šarišské 
Michaľany 

 
18:00 

† Margita † Imrich † Margita  
† sr. Alžbeta Oršuľákoví 

 
Ostrovany  

 
17:00 

† Štefan † Margita Pero 
† Teodor † Helena Pilip 

 
SO 

08.02. 

 
Sv. Jozefíny Bakhity, 

panny,  
ľub. spomienka 

Šarišské 
Michaľany 

 
7:30 

† Jozef † Mária Droš 
† rodičia † Anton 

 
 

  

 
 

NE 
09.02. 

5. NEDEĽA 
V OBDOBÍ 
CEZ ROK 

„A“ 

Šarišské 
Michaľany 

 
7:30 

 
ZBP pre Margitu Prokopovú a celú rodinu 

 
10:30 

ZBP pre Paulínu Martonovú  
a deti s rodinami 

 
Ostrovany 

 
9:00 

Poďak. Petra Jaklovského a Márie Puškášovej 
za 50 r. a ZBP a dary Ducha Sv. pre rod. 

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


Odporúčam Vám časopis ako možnosť dospievať vo viere a získať rozhľad v kresťanskej kultúre. Časopis 
Verbum vychádza s podporou otca arcibiskupa. Predplatné na rok je 10 €. Za redakčnú radu Pavol 
Hrabovecký. 
❖ Gymnázium sv. Moniky srdečne pozýva 8. 2. 2020 (sobota) všetkých záujemcov o štúdium a  ich rodičov 
na Deň otvorených dverí v priestoroch Gymnázia sv. Moniky na ulici Tarasa Ševčenka 1 v Prešove od 9.00 
do 12.00 hod. Pozvaní sú predovšetkým žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl, keďže v nasledujúcom 
školskom roku gymnázium otvára 1 triedu bilingválného gymnaziálneho štúdia v anglickom jazyku  a 3 
triedy klasického štvorročného štúdia.   Bližšie informácie: www.gymonika.sk. 

http://www.gymonika.sk/

