
 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. 

 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 nech sa nahlási (na termín) prostredníctvom mobilného kontaktu   
IBA v PONDELOK a UTOROK: Šarišské Michaľany - volajte od 8:00 - 9:30 na t.č. 0911 368 759 
                                                                 Ostrovany - volajte od 8:00 - 9:30 na t.č. 0902 258 263 
Spovedajúci v určený čas príde do chrámu. Prosím o dochvíľnosť, aby sme sa vyhli nedovolenému zhromažďovaniu, 
ktoré je stále zakázané. Nahlasovanie budeme praktizovať každý týždeň do odvolania.  
 Účasť na sv. omšiach v konkrétny deň (obetujúca rodina nech tiež nahlási počet) riešime nahlasovaním 
prostredníctvom mobilného kontaktu, rovnako ako na sv. zmierenia. Kto chce byť na sv. omši a zostať vonku pred 
kostolom, nahlasovať sa nemusí. 
 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. 
 18.,19. a 20.05. sú prosebné dni. Záväzný je jeden deň. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu.  
 V utorok 20.05. slávi meniny náš arcibiskup Mons. Bernard Bober, zahrňme ho do našich modlitieb. 

  Od 22.05. sa budeme pred sv. omšou modliť NOVÉNU K DUCHU SVÄTÉMU PRED SLÁVNOSŤOU TURÍC. 
 Prosím snúbencov, aby ma kontaktovali, musíme si dohodnúť termíny stretnutí prípravy na vyslúženie sv. 
manželstva, každý pár samostatne!!!  
 24.05. je 54. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov a zároveň svetový deň modlitieb za Cirkev - 
prenasledovaných kresťanov v Číne. 
 24.05. je zbierka na katolícke masmédia. Vďaka za milodary pre TV Lux, Rádio Lumen a katolícku tlač 
(Katolícke noviny) 

 Kancelária FÚ na dohodnutie krstu, sobáša a pohrebu - použite telefonický kontakt . 

 DEŇ Liturgické slávenie MIESTO ČAS ÚMYSEL 

 

PO 
18.05. 

Sv. Jána I.,  

pápeža a  mučeníka,  
ľubovoľná spomienka 

Prosebný deň 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

Za rodiny prijímajúce putovnú kaplnku 

Panny Márie zo Schönstattu 

 
 

  

 
UT 

19.05. 

Sv. Celestína V., pápeža 
 a sv. Urbana I., pápeža  

ľubovoľná spomienka 
Prosebný deň 

Šarišské 
Michaľany 

 
18:30 

 
† rod. Švecovej a Fabiánovej 

 
Ostrovany  

 
17:30 

sv. omša pre rodiny s deťmi 

† rod. Lukáčovej a Andrašovej 

 

ST 
20.05. 

Sv. Bernardína  
Prosebný deň  

sv. omša s platnosťou 

zo slávnosti 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

sv. omša pre rodiny s deťmi 

† Alojz Valkovský † Ján † Michal 

 

Ostrovany  

 

17:30 

sv. omša pre dôchodcov 

† Mária Šaršalová (5. výročie) 

 
 

ŠT 
21.05. 

NANEBOVSTÚPENIE 

PÁNA,  
slávnosť  

 

PRIKÁZANÝ SVIATOK 

Šarišské 
Michaľany 

 
7:30 

sv. omša pre dôchodcov 
Za kňazov z farnosti: Petra, Patrika, 

Ľubomíra, Jozefa, Štefana, Marka a Jozefa 

 
18:30 

Poďakovanie Anny a Štefana  
za 30 r. manželstva a ZBP pre deti 

 
Ostrovany  

 
17:30 

Poďakovanie Jozefa Kolarčíka za 40 r. 
života a ZBP pre manželku a deti 

 
PI 

22.05. 

Sv. Rity z Cascie, 
rehoľníčky, 

spomienka 
sv. omša pre mládež 

Šarišské 
Michaľany 

 
18:30 

 
† Ján † Antónia Štofaník 

 
 

  

 
SO 

23.05. 

Sv. Dezider,  
biskupa a mučeníka,  

sv. omša s platnosťou 

za nedeľu 

Šarišské 
Michaľany 

 
18:30 

† Andrej Gemery 
† Štefan † Mária Lukáč 

 

Ostrovany  

 

17:30 

 

† rod. Kolarčíkovej, Rojákovej a Jacovej 

 

 
NE 

24.05. 

 

 
SIEDMA 

VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA 

 

 

Šarišské 
Michaľany 

 

7:30 

 

ZBP pre Máriu Fabiánovú s rodinou 

 
10:30 

 
ZBP pre rodinou Jozefa Mikloša 

 
Ostrovany  

 
9:00 

Poďakovanie Jany za 50 r. života  
a ZBP pre manžela a deti 



 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! 
 
 


