
 Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Peter BELIŠ, syn † Jozefa a Evy rod. Karafovej zo Šar. Michalian 
a Veronika EŠTOČINOVÁ, dcéra Jozefa a Márie rod. Dujavovej z Bzenova. 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. 
 Slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sa končí veľkonočné obdobie. Namiesto mariánskej modlitby Raduj sa nebies 
Kráľovná  sa modlíme Anjel Pána.  
 Mladí z Domky v spolupráci s farským úradom vás pozývajú na Deň detí, ktorí sa uskutoční 01.06. 
o 16:00 hod. na dvore FÚ. Podujatie sa skončí sv. omšou pre rodiny s deťmi. Nahláste sa do 31.05. 
v sakristii alebo osobne Mariánovi Kozákovi a Zuzane Andraščíkovej. 
 V pondelok pozývam na sv. omšu rodiny s deťmi, zvlášť žiakov 3. ročníka ZŠ. Svoju účasť je potrebné sa nahlásiť.  
 Stretnutie ruženčiarov na spoločnú modlitbu, bez výmeny tajomstiev: Pondelok 01.06. (1,2 a 3 ruža); Utorok 02.06.  
(4,5,a 6 ruža); Streda 03.06. (7,8, a 9 ruža); Štvrtok 04.06. (10,11 a 12 ruža) 
 POKYNY, KTORÉ JE POTREBNÉ ZACHOVAŤ PRI VEREJNOM SLÁVENÍ BOHOSLUŽIEB OD 6.5.: 
Platia usmernenia Úradu verejného zdravotníctva napísané v Mimoriadnom čísle FL 11/2020 až do odvolania.  
 Kto má záujem prijať sv. zmierenia a prísť na sv. omšu nech sa nahlási v Ostrovanoch (na termín) prostredníctvom 
mobilného kontaktu 0902 258 263 IBA v NEDEĽU 10:45 - 11:45 hod. a PONDELOK 19:00 – 20:00 hod.  
Spovedajúci v určený čas príde do chrámu. Prosím o dochvíľnosť. Nahlasovanie budeme každý týždeň, do odvolania.  
 Kto má záujem prijať sv. zmierenia v Šarišských Michaľanoch, zapíšte sa na papier, ktorý je pod chórom.  
Svoju účasť na sv. omšiach v Šar. Michaľanoch nahláste IBA v NEDEĽU od 14:00 - 14:30 hod. a PONDELOK od 
11:30 - 12:30 hod. prostredníctvom mobilného kontaktu 0911 368 759 (obetujúca rodina nech tiež nahlási počet 
osôb). Kto chce byť na sv. omši a zostať vonku pred kostolom, nahlasovať sa nemusí. 
 V piatok pozývam na sv. omšu mládež, a tých, ktorí majú záujem sa pripravovať na sv. birmovania. Svoju účasť je 
potrebné sa nahlásiť.  

 DEŇ Liturgické slávenie MIESTO ČAS ÚMYSEL 

 

 
PO 

01.06. 

Preblahoslavenej  

Panny Márie,  
Matky Cirkvi,  

spomienka 
SVÄTODUŠNÝ  
PONDELOK 

Šarišské 
Michaľany 

 

7:30 

Za silu v chorobe a trpezlivosť v nesení 

kríža pre Jána a jeho rodinu 

 

18:30 

sv. omša za účasti rodín s deťmi 

† Jozef Hužvár 

 
Ostrovany  

 
8:30 

 
Na úmysel ordinára 

 
UT 

02.06. 

Sv. Marcelína a Petra, 
mučeníkov  

ľubovoľná spomienka 

Šarišské 
Michaľany 

 
18:30 

 
† Ján † Margita † Anton † Valent 

 
Ostrovany  

 
17:15 

sv. omša za účasti detí a mladých 
† Margita † Mária † Albert 

 

ST 
03.06. 

Sv. Karola Lwnagu 

a spol. 
mučeníkov, 
spomienka 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

† Anton † Jozef † Anna Lukačko  

† švagrovia † Margita     

 
 

  

 
ŠT 

04.06. 

Nášho Pána Ježiša 
Krista, najvyššieho 
a večného kňaza,  

sviatok 

Šarišské 
Michaľany 

 
18:30 

† Anna Barteková 
(1. výročie) 

   

 

 
PI 

05.06. 

PRVÝ PIATOK 
 

Sv. Bonifáca,  
biskupa a mučeníka, 

spomienka 

Šarišské 
Michaľany 

 

7:30 

sv. omša pre dôchodcov 

Za veriacich farnosti 

 
18:30 

sv. omša pre mládež + pracujúci 

† Anton Dráb (nedožitých 65 r.) 

 
Ostrovany  

 
17:15 

 
ZBP pre rod. Alfonza Kolarčíka 

 
SO 

06.06. 

Sv. Norberta, biskupa, 
ľub. spomienka  

sv. omša pre dôchodcov 
s platnosťou za nedeľu 

Šarišské 
Michaľany 

 
18:30 

† Anton Seman  
(1. výročie) 

 

Ostrovany  

 

17:15 

† Alžbeta † Ján † Štefan  

† Helena † Jozef 

 

 
NE 

07.06. 

 

10. NEDEĽA  
V OBDOBÍ CEZ ROK 

„A“ 
 

NAJSVÄTEJŠEJ 
TROJICE 

Šarišské 
Michaľany 

 

7:30 

 

† Augustín Červeňák  

 
10:30 

 
Za Bohuznámych manželov 

 
Ostrovany  

 
9:00 

Poďakovanie Františka a Jany za 25 r. 
manželstva a ZBP pre deti s rodinami 



 Ktorí ste sa nahlásili na sv. omšu, prosím, aby ste najneskôr 5. min. pred sv. omšou zaujali miesto 
v kostole. Kostol sa otvára 20 min. pred sv. omšou. 
 Mladí z Domky v spolupráci s farským úradom pripravujú v júli letný tábor a pozývajú deti z našej farnosti. Pre 
lepšiu organizáciu vás prosíme o nahlásenie predbežného záujmu. Tábor sa bude organizovať iba v prípade, ak bude 
nahlásených viac ako 20 detí.  Kontaktné osoby: Zuzana Andraščíková a Laura Drábová. 
 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! 


