
 POKYNY POTREBNÉ ZACHOVAŤ PRI VEREJNOM SLÁVENÍ BOHOSLUŽIEB: 

Konferencie biskupov Slovenska (KBS) na základe opatrenia úradu usmerňuje, že na sväté prijímanie najskôr majú ísť 
veriaci, ktorí prijmú Eucharistiu do rúk. Na záver pristúpia k svätému prijímaniu tí, ktorí do rúk nie sú schopní prijímať, 
a rozdávateľ im podá sväté prijímanie do úst. Kňazov prosíme o aplikovanie pastoračnej múdrosti a predchádzanie 
konfliktom. Nemožnosť prijať Eucharistiu do rúk môže byť fyzického (kožná nemoc, chvenie rúk, nutnosť opierať sa 
barle, slabozrakosť, atď.), psychologického a duchovného charakteru. Veriacich prosíme, aby rešpektovali 
odporúčanie a prednostne prijímali do rúk. 
Naďalej sa odporúča, aby sa ruky na bohoslužbách nepodávali. Znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo 

úsmevom. Odporúča sa v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky). 
Z opatrení Úradu verejného zdravotníctva vyplýva povinnosť pri bohoslužbách, prvé sv. prijímania, sv. birmovania, 
pohrebného alebo sobášneho obradu, že vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch je možný len s 
prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka). Pri vchode do kostola je nutné aplikovať 
dezinfekciu na ruky. Úrad odporúča zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi 
obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúča v radoch 

alternovať. Je potrebné dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu). Z 
obradov majú byť úplne vylúčené osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného 
infekčného ochorenia. Pokiaľ je to možné je treba usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 
65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách. 
Odporúčanie pred sv. prijímaním na RUKU: použite vlastnú vlhčenú antibakteriálnu utierku alebo použite vlastnú 
dezinfekciu. Modlitbu posvätného ruženca sa modlime 30 min pred sv. omšou - ako pred pandémiou. 
 V utorok 30.06. pozývam na sv. omšu rodiny s deťmi, zvlášť žiakov 3. ročníka ZŠ. Po sv. omši bude katechéza. 
Ďakujem za pochopenie. 

 DEŇ Liturgické slávenie MIESTO ČAS ÚMYSEL 

 

 
PO 

29.06. 

Sv. Petra a Pavla, 
apoštolov,  

slávnosť 
Prikázaný sviatok 

Šarišské 
Michaľany 

 

7:30 

sv. omša pre dôchodcov 

Za veriacich farnosti  

 

18:30 

 

† Peter Galajda 

 
Ostrovany  

 
17:15 

ZBP a dary Ducha Svätého  
pre Annu a Pavla Štelbackého 

 
UT 

30.06. 

Prvých svätých 
mučeníkov v Cirkvi,   
sv. omša za účasti  

rodín s deťmi 

Šarišské 
Michaľany 

 
18:30 

ZBP a dary Ducha Svätého  
pre rodinu Františka Kipikašu 

 
Ostrovany  

 
7:30 

 
† zrod. Jurušovej a Kraľovičovej 

 

ST 
01.07. 

 
FÉRIA 

  

 

Šarišské 

Michaľany 

 

7:30 

ZBP pre Jaroslava a Máriu Miko  

a rodinu Rakašovú 

 
 

  

 

ŠT 
02.07. 

Návštevy  
Panny Márie,  

sviatok 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

Poďakovanie Jozefa a Márie za 65 r. 

života a ZBP a dary Ducha Sv. pre rod. 

 

Ostrovany  

 

17:15 

Poďakovanie Anny a Alfonza  

za 46 r. manželstva a ZBP pre deti s rod 

 
 

PI 
03.07. 

PRVÝ PIATOK 
 

Sv. Tomáša, 
 apoštola,  
sviatok 

 

Šarišské 

Michaľany 

 
7:30 

sv. omša pre dôchodcov 
Za veriacich farnosti 

 
18:30 

 
† Jozef Hužvár 

 
Ostrovany 

 
17:15 

 
Intencia ordinára  

 

SO 
04.07. 

Sv. Alžbety 

Portugalskej, ľub.  
sv. omša s platnosťou 

zo slávnosti 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

 

ZBP pre Luciu (30 r.) a celú rodinu  

 
Ostrovany 

 
17:15 

 
Za veriacich farnosti  

 
 

NE 
05.07. 
 

SV. CYRILA 
A METODA, 

SLOVANSKÝCH 
VIEROZVESTOV, 

SLÁVNOSŤ 

Šarišské 

Michaľany 

 
7:30 

Poďakovanie Ľubomíra Fecku za 60 r. 
a ZBP pre rodinu 

 
10:30 

Poďakovanie Petra Durkáča za 50 r. 
a ZBP pre rodinu 

 

Ostrovany  

 

9:00 

 

Poďakovanie Beáty za 50 r. a ZBP  



 03.07. pri sv. omši bude poďakovanie za školský rok 2019/20. Pozývam študentov, mládež, žiakov a deti s rodičmi.  
 Aj v počas prázdnin pozývam v piatok na večernú sv. omšu a stretnutie po sv. omši mládež a tých, ktorí chcú 
budovať spoločenstvo mladých vo farnosti.  
 Kto chce prijať sv. zmierenia nech sa zapíše na papier, ktorý je pri vstupe do kostola. 
 Kto má záujem objednať si časopis REBRÍK na školský rok 2020/21, cez spoločnú objednávku z farnosti, nech sa 
nahlási do 14.7. v sakristii. Predplatné za 10 čísel je 17,50 €. Časopis sa odporúča pre deti 1.- 4. ročníka ZŠ. 
 Mladí z Domky v spolupráci s farským úradom pozývajú deti, ktoré skončili 1.-6. ročník ZŠ na farský tábor, ktorý sa 
uskutoční 13.-17.07.2020. Cena pre jedno dieťa je 10 €, každý ďalší súrodenec 5 €. Prihlášky nájdete na stolíku pod 
chórom. Prosíme Vás, aby ste vyplnené a s poplatkom doniesli do sakristie najneskôr do 28.06. Ď! 
 Chcem vás pozvať do projektu katolíckej Charity „Adopcia na diaľku“. Naša farnosť by každý mesiac finančne 
podporovala konkrétne misijné dielo v krajine, ktorú by nám vybrala slovenská katolícka Charita.  
 Stretnutie členov ružencového bratstva v Šar. Michaľanoch bude 02.07.; v Ostrovanoch v sobotu 04.07. 
dôchodcovia a v nedeľu 05.07 mladší. 
 


