
 Na základe rozhodnutia ÚVZ SR, sa dovoľuje pri bohoslužbách šachovité sedenie, ktoré je na dobrovoľnosti. Rúško 
a dezinfekcia rúk sú nutné v uzavretých priestoroch. Modlitbu posvätného ruženca sa môžeme modliť 30 min pred sv. 
omšou - ako pred pandémiou. 
 Kto chce prijať sv. zmierenia, nech sa zapíše na papier, ktorý je pri vstupe do kostola. 
 V stredu pozývam na sv. omšu rodiny s deťmi, zvlášť žiakov 3. ročníka ZŠ, s ktorými pokračujeme v príprave na 
udelenie sviatosti Eucharistie. Keďže v našej farnosti bola príprava prerušená pre COVID-19, slávenie prvého prijatia 
Eucharistie bude 11.10.2020. Ďakujem za pochopenie. 
 Novovymenovaný pomocný spišský biskup, Mons. Ján Kuboš prijme biskupskú vysviacku 24. júna 2020 v Katedrále 
sv. Martina na Spišskej Kapitule. 
 V piatok na večernú sv. omšu pozývam mládež a tých, ktorí sa chcú pripravovať na sv. birmovania.  
 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! 
 Prosíme vás, ak môžete a chcete o darovanie 2% z vašich daní pre OZ DOMKA. Tlačivá ako aj ďalšie informácie 
vám rád sprostredkuje Marián Kozák (t.č.:0917730218). Ďakujem!  
 V nedeľu 28.6. pri sv. omši bude zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca Františka. PBZ za milodary.  
 Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska: 

     Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti 
veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov, 
ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, samozrejme nemôže trvalo nahradiť živé 
spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach. 

     Bezpochyby zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe 
alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, 
pooperačným stavom, atď.). Ohľadom uvoľňovania ďalších opatrení KBS vedie komunikáciu s členmi vedeckých 
konzílií. Aktuálne informácie v tomto ohľade bude prinášať Tlačová kancelária KBS. 

 DEŇ Liturgické slávenie MIESTO ČAS ÚMYSEL 

 

PO 
22.06. 

Sv. Paulína z Noly,  

sv. Jána Fishera  
a sv. Tomáša Morusa, 
mučeníkov, ľub. spom. 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

 

† Andrej † Alžbeta † Helena Marton 
   

 
UT 

23.06. 
FÉRIA 

Šarišské 
Michaľany 

 
18:30 

 
† z rod. Tomkovej a Drábovej 

 
Ostrovany  

 
17:15 

sv. omša pre rodiny s deťmi  
† rod. Pavúrovej a Starinskej  

 

ST 
24.06. 

Narodenie  
sv. Jána Krstiteľa, 

slávnosť  

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

sv. omša pre rodiny s deťmi  

ZBP pre rod. Mesarčovú 

 

Ostrovany  

 

7:30 

† Agnesa † Františka † Viktor  

† Jozef † Anna Jaco 

 
ŠT 

25.06. 

Sv. Maxima, biskupa 
a sv. Viliama, opáta,  

ľub. spomienka 

Šarišské 
Michaľany 

 
7:30 

† František Mašľár 
(kňaz) 

 
 

  

 
PI 

26.06. 

Sv. Jána a Pavla, 
mučeníkov  

a sv. Josemaria Escrivá  
sv. omša pre mládež 

Šarišské 
Michaľany 

 
18:30 

 
† Augustín † Magdaléna 

 
 

  

 
SO 

27.06. 

Sv. Cyrila 
Alexandrijského 

sv. omša pre dôchodcov   

s platnosťou za nedeľu 

Šarišské 
Michaľany 

 
18:30 

 
† Cyril Antol 

 

Ostrovany  

 

17:15 

 

ZBP pre Dominiku a Irenu 

 
 

NE 
28.06. 

 

 

13. NEDEĽA  

V OBDOBÍ  
CEZ ROK  

„A“ 

Šarišské 
Michaľany 

 
7:30 

 
ZBP pre rod. Tarhaničovú 

 
10:30 

Poďakovanie Pavla a Jarmily  
za 50 r. života a prosba o ZBP 

 
Ostrovany  

 
9:00 

 
ZBP pre rodinu Pavla Hudáka 



Kým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva platné dovolenie prijímať na ruku, o ktorom biskupi rozhodli pre čas 
núdze, kvôli ochrane zdravia a života. 
 Slovenskí biskupi vydali vyhlásenie k voľnej nedeli: 
     Ďakujeme všetkým, ktorí sa počas koronakrízy správali zodpovedne, a prispeli tak k ochrane ľudských životov. 
Spoločenský, ekonomický a kultúrny život sa znovu rozbieha. Neprehliadnime však varovanie, ktoré nám kríza 
ukázala. Neprestajná záťaž kladená na ľudí a na prírodu nemôže zostať bez následkov. Je čas zamyslieť sa a zvážiť 
priority. 
Biskupi Slovenska sú za to, aby sa v spoločnosti obnovila voľná nedeľa ako deň pracovného pokoja. Nielenže tým 
poskytneme rodinám možnosť tráviť čas spolu, ale vyšleme tiež signál, že sme pochopili, aké je potrebné, aby si 
oddýchlo aj životné prostredie. Jeden voľný deň v týždni zároveň poukazuje na mieru tých ostatných: keď 
oddychujeme a slávime, vnímame zmysel našej práce a života. 
     Nepremárnime šancu, ktorá sa nám ponúka. Vypočujme hlasy tých, ktorí nemajú ekonomickú či politickú silu, 
najmä hlasy matiek pracujúcich v predajniach: aspoň jeden deň túžia byť so svojimi deťmi. Vráťme im slobodu tráviť 
čas s rodinou. Všimnime si múdrosť našich predkov inšpirovanú Božím zámerom, ale aj pravidlo voľnej nedele, ktoré 
dobre funguje v moderných krajinách. 
Našim zákonodarcom v tomto smere vyprosujeme otvorenosť a odvahu, aby volanie ľudí aj Zeme vypočuli (porov. 
pápež František, encyklika Laudato sí, 49). 
   

     Sine dominico non possumus! – „Bez nedele nemôžeme žiť!“ – takto to odvážne vyznali kresťania z Abiteny v 
dnešnom Tunise v roku 304, keď boli prepadnutí vojakmi počas nedeľného slávenia Eucharistie, ktorá bola zakázaná 
cisárom Diokleciánom. Pevne sa pridŕžali slávenia nedeľnej svätej omše, hoci vedeli, že im za to hrozil trest smrti. Pre 
týchto kresťanov nebolo slávenie nedele iba príkazom, ale naozaj vnútornou túžbou po spoločenstve so 
Zmŕtvychvstalým Pánom a navzájom. 
     Preto je slávenie nedele aj dnes – a ešte viac bude v budúcnosti – rozhodujúcim znakom toho, čo znamená byť 
kresťanom. Preto by sme si mali tento rozmer nedele nanovo uvedomovať a chrániť ho. Pretože aj my, kresťania 
tretieho tisícročia, nemôžeme žiť bez nedele. Potrebujeme deň, ktorý dá práci a oddychu zmysel, ktorý sprítomní 
význam stvorenia a vykúpenia, ktorý zvýrazní hodnotu slobody a služby blížnym. To všetko je nedeľa. Teda oveľa viac 
než len strohý príkaz – hoci Katechizmus Katolíckej cirkvi jasne hovorí: „Tí, čo si vedome a dobrovoľne neplnia túto 
povinnosť, dopúšťajú sa ťažkého hriechu“ (KKC 2181). 


