
PROGRAM BOHOSLUŽIEB 21.09. - 27.09.2020 
Rímskokatolícka farnosť sv. Michala archanjela, M.R. Štefánika 21, 082 22 Šarišské Michaľany 

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

 

PO 

21.09. 

Sv. Matúš,  

apoštol a evanjelista, 

sviatok 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

† Imrich Tomko 

(15. výročie)  

 

 

  

 

UT 

22.09. 

Sv. Emerám, biskup, 

ľubovoľná spomienka  

Ostrovany - sv. omša  

za účasti rodín s deťmi 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:30 

 

† Helena, Vincent 

 

Ostrovany  
 

17:15 

† Mária, Vavrinec Kubek,  

Mária, Štefan Mochňacký  

 

ST 

23.09. 

Sv. Pio z Pietrelčiny,  

kňaza, spomienka 

 sv. omša za účasti  

rodín s deťmi 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

† Juraj, Mária, František, Ján, Anna, 

Margita, Mária Vaňo 

 

 

  

 

ŠT 

24.09. 

Sv. Bystrík,  

biskupa a mučeník,  
3. VÝROČIE  

POSVÄTENIA CHRÁMU 

Šarišské 

Michaľany 
 

7:00 

 

ZBP pre rod. Leššovú, Havrilovú a Safkovú  

 

Ostrovany 
 

18:00 

od 16:00 hod. sv. zmierenia 

Za veriacich farnosti 

 

PI 

25.09. 

FÉRIA  

Šar. Michaľany  

od 17:00 hod.  

vyložená sv. Oltárna 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

† Anton, Mária, Anton Némethy 

František, Jozef, Helena Lichvár 

 

Ostrovany 

 

16:30 

Sv. omša s vyslúžením sv. manželstva 

Skočej - Stašová 

 

SO 

26.09. 

Sv. Kozmu a Damiána, 

mučeníkov, slávnosť 

9:15 hod. fatimská 

pobožnosť 

Šarišské 

Michaľany 
 

15:30 

Sobášna sv. omša s platnosťou za nedeľu 

Blichár - Bibková 

 

Ostrovany  

 

10:00 

Poďakovanie Dušana a Emílie  

za 30 r. manželstva a ZBP pre rodinu 

 

 

NE 

27.09. 

 

26. NEDEĽA  

V OBDOBÍ  

CEZ ROK  

„A“ 

Šarišské 

Michaľany 

7:30 
 

ZBP pre rod. Mesarčovú a Baderovú 

9:00 
Poďakovanie za dobrodincov  

a ich pomoc od Ivety  

 

Ostrovany  10:30 
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 

Za veriacich farnosti 

BOHOSLUŽOBNÉ OZNAMY 

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


 

 Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:  

Ľubomír SKOČEJ, syn Miroslava a Márie rod. Feščákovej z Ostrovian a Timea STAŠOVÁ, dcéra Stanislava a Kataríny 
rod. Bečaverovej z Ostrovian. Ohlasujú sa 2. a 3. - krát. 

Marek BLICHÁR, syn Jozefa a Márie rod. Dolinskej zo Šarišských Michalian a Mgr. Katarína BIBKOVÁ, dcéra 

Mikuláša a Aleny rod. Ferenčákovej zo Šarišských Michalian. Ohlasujú sa 3. - 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. 

 23.09. a 30.09. je  sv. omša pre rodiny s deťmi. Po sv. omši bude preskúšanie.  
 24.09. je 3. výročie posvätenia kostola v Ostrovanoch arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom. 

 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. 

 ODPUSTOVÉ SLÁVNOSTI BUDÚ VONKU ZA KAŽDÉHO POČASIA:  
27.09. o 10:30 hod. ku cti sv. Kozmu a Damiána v Ostrovanoch. Sv. omša bude v parku za kostolom.  

04.10. o 10:30 hod. ku cti sv. Michala v Šarišských Michaľanoch. Sv. omša bude vonku v parku pred kaštieľom. Aj keď 
budeme vonku, majme RÚŠKO a dodržujme dištančné ROZOSTUPY (okrem členov rodiny, ktorí môžu byť spolu) a tiež 

si aplikujme pred sv. prijímaním dezinfekciu RÚK. Ďakujem.  

 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.    
 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. 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. 

 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.   


