
 VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ SA MODLÍME MARIÁNSKU ANTIFÓNU „RADUJ SA NEBIES 
KRÁĽOVNÁ“.  

 Mesiac máj je zasvätený Panne Márii. Sv. omša bude začínať modlitbou litánií k Panne Márii. Modlime sa 
spoločne v rodine litánie loretánske k Panne Márii. 

 Úprimné ďakujem za milodary vložené buď do pokladničky kostola alebo na účet farnosti, ktoré ste 
obetovali aj v tomto čase na potreby farského spoločenstva. Pán Boh zaplať a vynahraď. 

 Usmernenia platné od 01.04.2020 až do odvolania v Košickej arcidiecéze: 
 IBA POČAS obdobia pandémie 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. Pokúsme sa i keď pred televíziou, bez kávy či odbiehania 
k sporáku a aj oblečením sláviť nedeľnú sv. omšu, ako keby sme boli v kostole.  

Denne slúžim sv. omše na zapísané úmysly. Kto chce, aby som odslúžil vypísané úmysly, stačí ak 
pošle SMS alebo zavolá na t.č. 0911 368 759, že súhlasí! (milodar prinesiete dodatočne). 

 Ak sa naplnia pozitívne predpoklady vývoja pandémie COVID-19, bude možné v druhej fáze uvoľnenia 
opatrení (6.5.) prichádzať na sv. omše v OBMEDZENOM počte. Ponúkam predbežný návrh, aby sme 
predišli nedorozumeniam, kto môže isť na sv. omšu. Prosím, pouvažujme o tomto modeli:  

 Najbližšia rodina, ktorej úmysel bude slúžený (prosím rodinu, aby ma kontaktovali, koľko ich bude).  
 Rodina, ktorá žije v jednej domácnosti môže sedieť vedľa seba.  

 Na sv. omšu nech prídu len veriaci z našej farnosti bývajúci v Šar. Michaľanoch a Ostrovanoch. 
 Na sv. omše sa budeme striedať, aby sa čo najviac ľudí zišlo na slávení vo svojom kostole. 

 Preto sa vytvorí zoznam, kde sa ľudia zapíšu, že chcú byť účastní na sv. omši v konkrétny deň. 
 Bude možné byť aj pred kostolom, ale iba pri zachovaní predpisu jeden človek na 25 m². 

 Vstup do kostola a počas celého slávenia mať rúškom zakryté ústa a nos. 
 Je potreba zachovávať 2 m odstup a dezinfekciu rúk (pri vstupe a odchode z kostola).  

 DEŇ Liturgické slávenie MIESTO ČAS ÚMYSEL 

 

PO 
04.05. 

 

Sv. Floriána,  
mučeníka,  

ľubovoľná spomienka 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

 

† Marta Kulanová 

 
 

  

 
UT 

05.05. 
FÉRIA 

Šarišské 
Michaľany 

 
18:30 

 
† rod. Vargovej a Ondrejovej 

 
 

  

 
ST 

06.05. 

Sv. Dominik Savio, 
spomienka  

sv. omša  
pre rodiny s deťmi 

Šarišské 
Michaľany 

 
18:30 

† Palína † Štefan † Vincent † Anna  
† Ľubomír 

 
Ostrovany  

 
17:30 

 
  † Imrich † Mária Dráb 

 

ŠT 
07.05. 

 

Bl. Gizela,  
ľubovoľná spomienka 

 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

† Štefan † Mária † Ondrej † Helena 

† Imrich Miženčík 
   

 
PI 

08.05. 

Bl. Ulrika Nischová,  
ľubovoľná spomienka 

sv. omša  
pre mládež 

Šarišské 
Michaľany 

 
7:30 

 
† rod. Dankovej a Eliášovej 

 
 

  

 

SO 
09.05. 

Sv. Izaiáš, prorok, 

ľubovoľná spomienka  
sv. omša   

s platnosťou za 
nedeľu 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

 

† Anton † Mária Seman 

 

Ostrovany  

 

17:30 

† Jozef 

† rod. Krafčákovej a Motýľovej 

 

 
NE 

10.05. 

 

PIATA 
VEĽKONOČNÁ 

NEDEĽA 
 

Deň matiek 

Šarišské 
Michaľany 

 

7:30 

† Anna † Jozef Kalinay  

† rod. Kalinayovej a Pačanskej 

 
10:30 

 
ZBP pre Františka a Máriu a celú rodinu 

 
Ostrovany  

 
9:00 

ZBP a dary Ducha Sv. pre rod. Spišákovu, 
Kipikašovu a Mihaličkovu 



 Po uvoľnení opatrení sv. omše budú: v stredu LEN pre rodičov s deťmi a piatok LEN pre mládež!!! 
Aktuálne informácie budú zverejnené až 6.5. a tie budú ZÁVÄZNÉ!!! 

 Čas, kedy je otvorený FARSKÝ kostol pre súkromnú modlitbu pri dodržaní vzdialenosti (2 m) a 
rešpektovania noriem ochrany pred nákazou (s rúškom a rukavicami na rukách, požívajte dezinfekciu rúk). 

Maximálny počet ľudí súčasne v kostole 8. Prosím, aby ste rešpektovali, že ide o súkromnú modlitbu a 
vyhýbali sa následným debatám:   NEDEĽA: 13:00 - 15:00 (iba nad 65 r.); 16:00 - 18:00 h.  
PONDELOK - PIATOK:   9:00 - 11:30 (iba nad 65 r.); 15:00 - 17:00 h.  

 Krst, sobáš a pohreb - môžu byť vykonávané za obmedzenej účasti veriacich (max. 10 ľudí). 

 Príprava na vyslúženie sv. manželstva je individuálna, každý pár samostatne!!! Prosím snúbencov, aby 
ma kontaktovali. 

 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). 
 Vysluhovanie sviatosti zmierenia iba v súrnom prípade po telefonickej dohode. 
 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! 


