
PROGRAM BOHOSLUŽIEB 24.08. - 30.08.2020 
Rímskokatolícka farnosť sv. Michala archanjela, M.R. Štefánika 21, 082 22 Šarišské Michaľany 

tel.: 0911 368 759;  www.sarisskemichalany.rimkat.sk 

 

PO 

24.08. 

Sv. Bartolomej,  

apoštol,  

sviatok 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:30 

Poďakovanie Jany za 30 rokov života   

a ZBP pre manžela a deti 

 

Ostrovany  
 

7:30 

† Štefan Vaňo  

† Ján † Margita Bečaver 

 

UT 

25.08. 

Sv. Ľudovít, 

ľubovoľná  

spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
 

7:30 

 

† z rod. Kušniríkovej a Grejtovskej 

 
 

  

 

ST 

26.08. 

Sv. Ján Kalazanský, 

kňaz, spomienka 

sv. omša za účasti  

rodín s deťmi 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:30 

† Anna Kaščáková  

(1. výročie) 

 

Ostrovany  
 

17:15 

od 15:30 hod. vyložená sv. Oltárna 

ZBP pre Františka Krafčáka (80r.) 

Martina, Vladimíra a Ľubicu s rod. 

 

ŠT 

27.08. 

Sv. Monika, 

spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
 

7:30 

† Martin † Marek  

† Milena † František 

 
 

  

 

PI 

28.08. 

Sv. Augustín, 

biskup a učiteľ Cirkvi, 

spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:30 

od 16:00 hod. vyložená sv. Oltárna 

† Jarmila a syn Martin 

 

Ostrovany  
 

7:30 

 

† Stanislav † Iveta Švec 

 

SO 

29.08. 

Mučenícka smrť  

sv. Jána Krstiteľa, 

spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
 

7:30 

† Ján Revický  

(nedožitých 75 r.) 
 

 
  

 

 

NE 

30.08. 

 

22. NEDEĽA  

V OBDOBÍ  

CEZ ROK  

„A“ 

Šarišské 

Michaľany 

 

7:30 

ZBP pre Vladimíra s manželkou  

a deti s rodinami 

 

10:30 

Poďakovanie Apolónie Roháľovej  

za 80 r. a ZBP pre celú rodinu 

 

Ostrovany  
 

9:00 

Poďakovanie Viery a Petra Lukáča  

za 25 r. manželstva a ZBP pre deti 

BOHOSLUŽOBNÉ OZNAMY 

http://www.sarisskemichalany.rimkat.sk/


 

 Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Ing. Igor OLEXA, syn MUDr. Ľubomíra a MUDr. Daniely rod. Ferencovej 

z Prešova a Mgr. Jana PIGULOVÁ, dcéra Viktora a Beáty rod. Pivovarníkovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 1. - krát. 
Martin TOPOR, syn Martina a Marty rod. Dolnej z Bertotoviec a Annamária MIKLOŠOVÁ, dcéra Antona a Juliany 

rod. Kušnírovej zo Šarišských Michalian. Ohlasujú sa 1. - krát. 

Dominik ŽEMBA, syn Jána a Marty rod. Konečnej z Hermanoviec a Ivana PETRÍKOVÁ, dcéra Ing. Miroslava a Márie 

rod. Merňákovej zo Šarišských Michalian. Ohlasujú sa 2. - krát. 
Tomáš BLAŠČÁK, syn Štefana a Anny rod. Basarovej z Jakovian a Zuzana FUTEJOVÁ, dcéra Ing. Pavla a Márie rod. 

Bujňáčkovej zo Šarišských Michalian. Ohlasujú sa 3. - krát. Prekážku, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, oznámte 

na farskom úrade. 
 FATIMSKÉ TAJOMSTVO NA PLÁTNACH KÍN:  Kino Torysa v Sabinove ponúka strhujúcu historickú drámu 

FATIMA, nakrútenú podľa skutočných udalostí. Film je s titulkami. Termíny projekcií: 26.08. o 19.30 hod. Viac 

informácii: www.kinotorysa.sabinov.sk alebo info: www.cinemax.sk 

 Dňa 26.08. je  sv. omša pre rodiny s deťmi. Pre deti pripravujúce sa na prijatie Eucharistie: Po sv. omši je katechéza + 
preskúšanie.  

 Mladí z Domky a FÚ pozývajú deti, ktoré skončili 1. až 7.ročník ZŠ na „Stanovačku pod hviezdami“, ktorá sa 

uskutoční 28.-29.08. na farskom dvore. Deti nech si donesú: stan, karimatku, spacká, kartičku poistenca a občerstvenie. 
Večeru za bezpečia mladí z Domky. Treba doniesť aj vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré bude od pondelka pod chórom. 

Netreba sa prihlasovať. Začíname sv. omšou o 18:30 hod. a končí o v sobotu 7:00 hod.  

 Od 28.08. sa budeme 10 min. pred sv. omšou modliť Deviatnik k úcte sv. košických mučeníkov.  
 Spoveď chorých: ŠAR. MICHAĽANY: 28.08. od 10:00 hod (Sabinovská, SNP, Komenského, Čerešňová, Požiarnická) 

04.09. od 9:00 hod. (Mlynská, kpt. Nálepku, Záhradná, Ružová, Družstevná, Michalská, Prešovská);  OSTROVANY 

28.08. od 8:00 hod. Nahláste v sakristii. Nutné je zachovať pokyny ÚVZ SR: spovedajúci sa musí mať rúško + nebyť 

v kontakte s infikovanou osobou, alebo s osobou, ktorá prišla z nebezpečnej krajiny.  
 Na budúcu nedeľu 30.08. pri sv. omšiach bude zbierka na „kňazský seminár“. PBZ za vaše milodary. 

 V nedeľu 06.09. vo farskom kostole bude na sv. omši 10:30 hod.  stretnutie RODIČOV a DETÍ 3. roč. ZŠ, ktorí sa 

v školskom roku 2020/2021 chcú pripravovať na prijatie Eucharistie. 
 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. 

http://www.kinotorysa.sabinov.sk/
http://www.cinemax.sk/

