
 Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:  
Matúš GALAJDA, syn Imricha a Viery rod. Kováčikovej zo Šarišských Michalian a Michaela TÓTHOVÁ, dcéra † 
Vladimíra a Alžbety rod. Prokopovej zo Sokolian. Ohlasujú sa 2. - krát. 
Kristián ONDÍK, syn Jána a Márie rod. Juhásovej zo Šarišských Michalian a Miriam CIHANSKÁ, dcéra Petra a 
Renáty rod. Lepákovej zo Sabinova. Ohlasujú sa 3. - krát. 
Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. 
 Počas prázdnin a dovolenie  sú úradné kancelárske hodiny zmenené: Pondelok a piatok od 16:00 - 
17:00 hod. V súrnom prípade kontaktujte ma na mobilné farské číslo 0911 368 759. Ďakujem. 
 V stredu 29.07. je  sv. omša pre rodiny s deťmi, zvlášť žiakov 3. ročníka ZŠ. Po sv. omši je katechéza.  
 Od 01. - 09.08. bude prebiehať finančná podpora Adopcie na diaľku. Do vyznačenej krabičky môžete prispieť 
ľubovoľnou sumou. Ďakujem. 
 2.8. možno získať vo farských, katedrálnych a františkánskych kostoloch úplné odpustky „PORCIUNKULY“. Skutok 
predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Otče náš a Verím v Boha. Okrem 
toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. 
 V nedeľu 02.08. po veľkej sv. omši budem požehnávať automobily. Zaparkujte ich na chodníku ku kostolu a vo 
farskom dvore, ktorý bude na túto príležitosť otvorený. V Ostrovanoch na parkovisku pred kostolom. Kto už má 
požehnané, alebo nechce nech zaparkuje mimo uvedených priestorov. Ďakujem.  
 03.08. začneme s prácami na farskom pozemku. Najprv sa vyprace neporiadok po čiernych stavbách a následne sa 

bude stavať plot po celom obvode.    
 Sestry a bratia, pozývame Vás v mene o. arcibiskupa Bernarda, pridať sa k iniciatíve Fóra kresťanských inštitúcií “V 
nedeľu nenakupujem”. Nestačí žiadať od politikov zatvorenie obchodov v nedeľu. Záleží na každom z nás, či 
otcovia a mamy budú v nedeľu so svojimi rodinami alebo budú obeťou našej ľahostajnosti. Ak nám nejaká drobnosť 
chýba, požičajme si to od suseda a budujme vzťahy. Ak my podržíme nedeľu, nedeľa podrží nás. 
 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. 
Prosím, dodržujme pokyny. Bez rúška a dezinfekcie rúk, nevstupujte do kostola! Ďakujem. 
 

 DEŇ Liturgické slávenie MIESTO ČAS ÚMYSEL 

 

PO 
27.07. 

Sv. Gorazd a spoločníci, 
spomienka  

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

† Anton Fabián  

(1. výročie)  

 
 

  

 

UT 
28.07. 

Sv. Krištof,  

mučeník,  
ľubovoľná spomienka 

Šarišské 

Michaľany 

 

7:30 

† Silvester Šarpataky 

† Veronika † Július Pešta 

 
 

  

 

ST 
29.07. 

Sv. Marta, 
Spomienka 

sv. omša za účasti  

rodín s deťmi 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

† Helena † Irena † Július Petrík 

† Marta Schillerová 

 

Ostrovany  

 

17:15 

 

† Irena Dvorščáková 

 
ŠT 

30.07. 

Sv. Peter Chryzológ,  
a Bl. Zdenka 

Schelingová, 
spomienka 

Šarišské 
Michaľany 

 
7:30 

† Mária † Imrich † Apolónia † Gabriel 
Nagy 

 
 

  

 
PI 

31.07. 

Sv. Ignác z Loyoly, 
rehoľník, 

spomienka 

Šarišské 
Michaľany 

 
18:30 

† Vincent Vojtek (1. výročie) 
† Helena 

 
 

  

 
SO 

01.08. 

Sv. Alfonz Mária  

de Liguori,  
biskup a uč. Cirkvi 

sv. omša s platnosťou 

zo slávnosti 

Šarišské 
Michaľany 

 
18:30 

od 17:45 hod. fatimská pobožnosť 

† Jozef Hužvár 

Ostrovany 
 

17:15 

od 16:30 hod. fatimská pobožnosť 

Poďakovanie Slavomíra Olejníka  
za 50r. života a ZBP pre rodinu  

 
 

NE 

02.08. 
 

 

18. NEDEĽA  
V OBDOBÍ  
CEZ ROK  

„A“ 

Šarišské 
Michaľany 

 
7:30 

Poďakovanie Jozefa a Apolónie za 50 r. 
manželstva a ZBP pre deti s rodinami 

 

10:30 

ZBP pre rodinu Bartolomeja Zborovjana, 

deti a vnúčatá 

 
Ostrovany  

 
9:00 

 
ZBP pre Štefana Novotného (60 r.) 


