
 Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Marek OĽŠAVSKÝ, syn Antona a Ivety rod. Ďuranovej z Malého Šariša 
a Mária OLEJNÍKOVÁ, dcéra Slava a Marcely rod. Popadičovej z Ostrovian. Ohlasujú sa 1. - krát. Kto by vedel o 
prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ. Modlime sa za budúcich manželov. 
 BOHOSLUŽBY BEZ ÚČASTI VERIACICH:  
 Aktualizované usmernenia platné od 01.04.2020 až do odvolania v Košickej arcidiecéze: 
 Na Zelený štvrtok kňaz môže sláviť omšu bez účasti ľudu aj v inom než farskom kostole, napríklad vo filiálnom 
alebo v kaplnke rehoľného spoločenstva. Veľký piatok, Veľkonočná vigília sú len v katedrálnych a farských kostoloch  
a kostoloch mužských reholí. Veriaci nech sa v hodinu, kedy obrady začínajú pripoja k modlitbe vo svojich príbytkoch. 
 NA VEĽKÝ PIATOK JE PRÍSNY PÔST. ZDRŽIAVANIE SA MÄSITÉHO POKRMU, TENTO SKUTOK SA NEDÁ 
NAHRADIŤ INÝM SKUTKOM KAJÚCNOSTI.  
 SV. OMŠE NA ÚMYSLY:  
 Počas tohto obdobia sú veriaci dišpenzovaní od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. Odporúča sa, aby sa pripojili 
prostredníctvom médií k vysielanej sv. omši (TV LUX, Rádio LUMEN) a nezabúdali na prax duchovného sv. prijímania. 
 Kňazi denne súkromne slúžia sv. omše na dohodnuté úmysly, ibaže by si veriaci žiadali preložiť daný úmysel na iný 
termín. Kto chce, aby som v kostole odslúžil vypísané úmysly, stačí ak pošle SMS alebo zavolá na 

mobilné číslo 0911 368 759, že súhlasí! (milodar prinesiete dodatočne po skončení bezpečnostných opatrení). 

 KANCELÁRIA FARSKÉHO ÚRADU: Z preventívnych dôvodov bude kancelária FÚ v obmedzenom režime. 
Vybavovať sa budú najsúrnejšie veci a stránky (pohreby, krsty, pomazanie chorých). Odporúčam telefonický kontakt.  
 SV. OMŠE VYSIELANÉ CEZ MÉDIA: Vzhľadom k zákazu verejného slávenia bohoslužieb bude Televízia LUX 
vysielať sväté omše okrem tradičných časov aj v sobotu ráno, v nedeľu večer a v pracovné dni na poludnie. Priame 
prenosy sv. omší môžu veriaci sledovať cez vysielanie TV LUX: Od pondelka 23. 3. (vrátane) sa menia časy všetkých 
večerných svätých omší na 18:30 h !!! NOVÉ ČASY VYSIELANIA SVÄTÝCH OMŠÍ (platné až do odvolania) 
PONDELOK - PIATOK: 7:00 h, 12:00 h, 18:30 h           SOBOTA: 7:00 h, 18:30 h               NEDEĽA: 10:00 h, 18:30 h 
Rádio LUMEN ponúka každodenné vysielanie sv. omše ráno o 08.30 h a večer o 18.00 h. 
 Veľkonočná nedeľa: Pri zachovaní všetkého, bez účasti ľudu. Pápež František o 12:00 hod. udelí z balkóna 
baziliky sv. Petra požehnanie Urbi et Orbi.   
 Každý, kto si na Nedeľu Božieho milosrdenstva nábožne uctí obraz Božieho milosrdenstva a splní predpísané 
podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca) a pridá k tomu  
nábožný povzdych (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba) môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše 
v očistci. Korunka k Božiemu milosrdenstvu začne v jednotnom čase o 15:00 hod. súkromne v rodinách.  

  DEŇ Liturgické slávenie MIESTO ČAS ÚMYSEL 

PO 
06.04. 

FÉRIA 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

 

† z rod. Belišovej a Kažimírovej 

 
 

  
 

 

UT 
07.04. 

 

FÉRIA 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

 

† rod. Mesarčovej a Kačalovej 

 

Ostrovany  

 

17:30 

† Agnesa † Martin † Alžbeta † Jozef 

Kolarčík  

 
ST 

08.04. 
 

FÉRIA 

Šarišské 
Michaľany 

 
18:30 

 
† Anna † Štefan Dziak 

 
Ostrovany  

 
17:30 

† Sr. Žofia † Jozef † Helena Gubčík  
† Jozef † Irena Ondria a ich deti 

 
ŠT 

09.04. 

 

ZELENÝ ŠTVRTOK  
Pánovej večere 

Šarišské 
Michaľany 

 
18:00 

 
Za veriacich farnosti 

 

Ostrovany  

 

17:00 

ZBP pre rod. Buricovú, Jaklovskú  

a Jurkovú 

 

PI 
10.04. 

VEĽKÝ PIATOK  

slávenie utrpenia 
a smrti Pána   

Šarišské 

Michaľany 

 

15:00 
 

OBRADY 

Zjednoťme sa o 21:00 hod. v modlitbe KRÍŽOVEJ CESTY  
s pápežom Františkom  

 
SO 

11.04. 

BIELA SOBOTA  
Veľkonočná vigília 

Pánovho  

zmŕtvychvstania 

Šarišské 
Michaľany 

 
21:00 

 
Za veriacich farnosti 

 
 

  

 

NE 
12.04. 

VEĽKONOČNÁ 

 NEDEĽA 
PÁNOVHO 

ZMŔTVYCHVSTANIA  

Šarišské 

Michaľany 
10:30 

ZBP a dary Ducha Svätého pre Máriu 

a Vladimíra a deti s rodinami 

 
Ostrovany  

 
9:00 

ZBP a dary Ducha Svätého pre Františka 
a Máriu Gubčík a deti s rod. 



 Prosím, aby tí z nášho spoločenstva, ktorí sa z dôvodu pandémie dostanú to finančných ťažkostí ozvali buď mne 
osobne alebo členom farskej rady, aby sme pomohli pri riešení konkrétnej situácie. Buďme všímaví, lebo mnohí sa 
môžu hanbiť, a tak mi to oznámte, aby sme pomohli, ak túto pomoc príjmu. Ďakujem. 
 Čas, kedy je pravidelne otvorený IBA FARSKÝ kostol pre súkromnú modlitbu: PONDELOK - PIATOK: 9:00 - 11:30 
(iba nad 65 r.) 15:00 - 17:00h.; NEDEĽA 8:00 - 10:00 (iba nad 65 r.); 15:00 - 18:00 h. pri dodržaní vzdialenosti (2 m) 
a rešpektovania noriem ochrany pred nákazou (s rúškom a rukavicami na rukách). Maximálny počet ľudí súčasne 
v kostole 8. Prosím, aby ste sa vyhýbali následným debatám. Buďme TRPEZLIVÝ, ZODPOVEDNÝ a DISCIPLINOVANÝ. 
Ak nastanú nejaké komplikácie, tak sa kostol zatvorí! 
 MODLITBA RUŽENCA: Pozývam k modlitbe posvätného ruženca každý večer o 20.00 hod. Modlime sa v 
spoločnom úmysle za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov 
i zdravotnícky personál.  
 Krst, sobáš a pohreb - môžu byť vykonávané s tým, že účasť veriacich je obmedzená iba na bezprostrednú rodinu. 
 Vysluhovanie sviatosti zmierenia je obmedzené na nevyhnutné prípady pri dodržaní odporúčanej vzdialenosti a 
rešpektovania noriem ochrany pred nákazou. Veriaci nech využijú dokonalú ľútosť: „Keď ľútosť pochádza z lásky k 
Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; 
dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to 
bude možné“ (Katechizmus, 1452). 
 Návšteva chorého v domácnosti: iba za predpokladu dodržania ochranných opatrení. 
 Prvé sv. prijímania, ktoré malo byť 07.06. bude v veľkou pravdepodobnosťou posunuté na iný termín. 
 Prosíme vás, ak môžete a chcete o darovanie 2% z vašich daní pre OZ DOMKA. Aj vďaka vašim 2 % môžeme robiť 
akcie pre deti, mládež i rodiny v našej farnosti. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 30.4.2020 na daňový 

úrad podľa Vášho bydliska. Tlačivá ako aj ďalšie informácie vám rád sprostredkuje Marián Kozák (t.č.:0917730218).Ď! 
 V týchto dňoch vám do domácnosti zanesieme Farský list. Ak by sme nechtiac niekoho vynechali, prosím, ozvite sa. 
Vďaka za pochopenie. 
 V priebehu týždňa vám domov doručíme LITURGIU DOMÁCEJ CIRKVI na VEĽKONOČNÉ TROJDNIE!!! 
 


