
PROGRAM BOHOSLUŽIEB 28.09. - 04.10.2020 
Rímskokatolícka farnosť sv. Michala archanjela, M.R. Štefánika 21, 082 22 Šarišské Michaľany 

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

 

PO 

28.09. 
Sv. Václav,  

ľubovoľná spomienka 

Šarišské 

Michaľany 

 

7:30 

 

† Anna, Jana, Michal Bernát 

 

 

  

 

 

UT 

29.09. 

Sv. Michal,  

Gabriel a Rafael, 

archanjeli, slávnosť 
 

PRIKÁZANÝ SVIATOK 
 

ODPUST 

Šarišské 

Michaľany 

 

7:30 

Sv. omša pre SENIOROV 

Za veriacich farnosti 

 

18:30 

 

ZBP pre Apolóniu, Beátu a Petra s rodinou 

 

Ostrovany  

 

17:15 

sv. omša za účasti rodín s deťmi 

Za členov ružencového bratstva 

 

ST 

30.09. 

Sv. Hieronym,  

kňaz a učiteľ Cirkvi 

sv. omša za účasti  

rodín s deťmi 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:30 

 

ZBP pre rodinu Václava Vaňa 

  

 

 

 

ŠT 

01.10. 

Sv. Terézia od Dieťaťa 

Ježiša (Lisieux), 

panna a učiteľka Cirkvi, 

spomienka 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

† Jozef Hužvár 

(1. výročie) 

  

 

 

 

PI 

02.10. 

PRVÝ PIATOK 

 

Sv. anjelov strážcov, 

ľubovoľná spomienka 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

od 17:00 hod. vyložená sv. Oltárna 

Za členov ružencového bratstva 

 

Ostrovany  

 

17:15 

† Štefan (5.výročie) 

† Anton  

 

SO 

03.10. 

PRVÁ SOBOTA 

Spomienka  

na Pannu Máriu   

s platnosťou za nedeľu 

pre SENIOROV  

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

17:45 hod. fatimská pobožnosť 

Poďakovanie  Kláry a Karola Juruš  

za 60 r. manželstva a ZBP pre rodinu 

 

Ostrovany  

 

17:15 

16:30 hod. fatimská pobožnosť  

† Alexa a ZBP pre Patrika  

 

NE 

04.10. 

 

27. NEDEĽA  

V OBDOBÍ  

CEZ ROK  

„A“ 

Šarišské 

Michaľany 

7:30 
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 

Za veriacich farnosti 

10:30 
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 

ZBP pre Agnesu (89 r.) a celú rodinu 

 

Ostrovany  
 

8:30 

 

Intencia Ordinára  

BOHOSLUŽOBNÉ OZNAMY 

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


 

 Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:  

Jozef GAČA, syn Jozefa a Kataríny rod. Švorcovej z Chminianskej Novej Vsi a Mgr. Erika ELIAŠOVÁ, dcéra Juraja a 
Marty rod. Pivovarníkovej zo Šarišských Michalian. Ohlasujú sa 1. - krát. 

Prekážku, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, oznámte na FÚ. Modlime sa budúcich manželov, aby rástli v láske, 

vytrvali vo vernosti a svedčili o dare sv. manželstva. 

 Vo farskom kostole v UTOROK po svätej omši pozývam iba mužov na spoločnú modlitbu za uzdravenie z chorôb 
tela, zvlášť COVID 19, za lekárov a zdravotníkov. 

 30.09. je  sv. omša pre rodiny s deťmi. Po sv. omši bude preskúšanie.  

 Stretnutia pre mladých sú každý piatok a začínajú sv. omšou. Mladí, seďte vpredu PROSÍM.   
 Mladí z farnosti pozývajú o 16:00 hod.  DETI  1. - 5. ročníka na faru, kde od 10.10. budú stretká.  

 Animátorská príprava pre mladých od 15 rokov a viac bude od 10.10. o 17:00 hod. na fare. 

 Od 15.9. do 24.10.2019 potrvá 40 - dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov na Slovensku. Úmysly pôstu: Poďakovanie 

Bohu za dar kňazstva a prosba o silu v krízach. Vyprosujme dar odpustenia pre tých kňazov a veriacich, ktorí si vzájomne 
ublížili. 

 ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ: Situácia spojená so šírením vírusu COVID 19, žiaľ, zasiahla aj našu farskú 

odpustovú slávnosť ku cti sv. Michala, archanjela. Na základe rozhodnutia KBS všetky púte v tomto roku budú na 

farskej úrovni s dôrazom na všetky hygienické opatrenia: RÚŠKOM zakryté ústa aj nos, dodržanie dištančných 

ROZOSTUPOV a DEZINFEKCIA RÚK. Ďakujem. Prosím o striktné dodržiavanie hygienických nariadení! 

 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. Dodržujme medzi 

sebou 2 m odstup aj pri vychádzaní (to neplatí pre osoby žijúce v jednej domácnosti). Prosím, dodržujme pokyny. 

Bez rúška a dezinfekcie rúk, nevstupujte do kostola! Ďakujem. 

 Vo štvrtok 01.10.  bude stretnutie členov ružencového bratstva + výmena tajomstiev, ktorá bude okolo kostola.   
 Prosím horliteľov ruží, aby zabezpečili nech na spoločnú modlitbu ruženca pred sv. omšou prichádzajú všetci členovia 

ruže, ak im to dovoľujú pracovné povinnosti resp. zdravotný stav.    

 V mesiaci október budeme sv. omše začínať spoločnou modlitbou ruženca 30 min. pred sv. omšou. 
Odpustky: Plnomocné odpustky získa ten, kto sa pomodlí v kostole (verejnej kaplnke), rodine, rehoľnom alebo 

náboženskom spoločenstve ruženec. V iných ako tu spomenutých prípadoch sú s modlitbou ruženca spojené len čiastočné 

odpustky. Podmienkou pre získanie plnomocných odpustkov je, aby päť tajomstiev ruženca nasledovalo bezprostredne po 
sebe. Ďalšou podmienkou je, aby modlitba ruženca bola spojená aj s rozjímaniami o jednotlivých tajomstvách: a) Ak sa 

ruženec modlí spoločne, predmodlievajúci má na začiatku desiatku nahlas uviesť rozjímanie o danom tajomstve; b) ak sa 

ruženec modlí jednotlivec, stačí, keď sú tajomstvá v tichosti rozjímané počas modlitby.   

 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. 
 S úctou a pokorou prosím všetkých, ktorí prechádzate alebo si len tak sadnete na schody pod kostolom, aby ste dbali 

o slušné (mravné) správanie, dodržiavali poriadok. Majme úctu k prírode a neodhadzujme fľaše, plasty či papier, zvlášť 

keď ide o priestor pred kostolom. Poriadok a čisto zachovávajme v celej obci. Ďakujem za pochopenie. 

 

Vysluhovanie sviatosti zmierenia 

Utorok 29.09. Ostrovany 16:00 17:00 Deti + Mládež + Dospelí  

Streda 30.09. Šarišské Michaľany 17:00 18:00 Dôchodcovia 

Štvrtok  01.10. Šarišské Michaľany 16:00 18:00 Deti + Mládež + Dospelí  

 


