PROGRAM BOHOSLUŽIEB 14.09. - 20.09.2020
Rímskokatolícka farnosť sv. Michala archanjela, M.R. Štefánika 21, 082 22 Šarišské Michaľany
tel.: 0911 368 759; www.sarisskemichalany.rimkat.sk

PO
14.09.

UT
15.09.

Povýšenie Svätého kríža,
sviatok
OSTROVANY
s platnosťou zo slávnosti
Sedembolestnej P.M.

Šarišské
Michaľany

10:30

Poďakovanie Moniky za 50 r. života
a ZBP pre celú rodinu
Sv. omša pre dôchodcov
Poďakovanie Štefana za 46 r. života
a ZBP do kňazskej služby
Poďakovanie Ondreja Reváka za 30 r. života
a ZBP pre celú rodinu
Sv. omša pre dôchodcov
Za veriacich farnosti
ZBP pre Justínu Belišovú
a syna Martina s rodinou

18:30

Ostrovany

17:15

SEDEMBOLESTNÁ
PANNA
MÁRIA,
patrónka Slovenska,
slávnosť

Šarišské
Michaľany

10:00

ZBP pre rod. Jaklovskú a Lukáčovú

7:30

† Margita † Augustín Červeňák

18:30

od 16:55 hod. vyložená sv. Oltárna
† r. Mesarčovej, Kačalovej, Cervovej

7:30

Ostrovany
Šarišské
Michaľany

9:00

ST
16.09.

Sv. Kornel, pápež
Cyprián, biskup, mučeníci,
spomienka
KÁNTRY

ŠT
17.09.

Sv. Róbert Belarmín,
biskup a učiteľ Cirkvi,
spomienka

PI
18.09.

Sv. Jozef Kupertínsky,
ľubovoľná spomienka
KÁNTRY

Šarišské
Michaľany

Sv. Január,
biskupa a mučeník,
KÁNTRY
s platnosťou za nedeľu

Šarišské
Michaľany

16:30

Ostrovany

18:00

Sv. omša s vyslúžením sv. manželstva
Martinec - Podmaníková
Poďak. Miroslavy za 18 r. a prosba o dary
Ducha Sv. a ZBP pre rodinu
Sv. omša s vyslúžením sv. manželstva
Lokaj - Vyrosteková
† Konštantín † Františka
† Margita † Ján † Marián

25. NEDEĽA
V OBDOBÍ
CEZ ROK „A“

Šarišské
Michaľany

7:30

ZBP pre Emíliu a Jozefa Jaráb

VÝROČIE POSVÄTENIA
CHRÁMU

10:30

ZBP pre Viktora a Beátu s rodinou

Ostrovany

9:00

ZBP pre Alžbetu Skočejovú s rodinou

SO
19.09.

NE
20.09.

Šarišské
Michaľany

15:00
18:30

BOHOSLUŽOBNÉ OZNAMY

 Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Ľubomír SKOČEJ, syn Miroslava a Márie rod. Feščákovej z Ostrovian a Tímea STAŠOVÁ, dcéra Stanislava a Kataríny
rod. Bečaverovej z Ostrovian. Ohlasujú sa 1. - 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 2. - krát.
Peter DURKÁČ, syn Petra a Angely rod. Kočišovej zo Šarišských Michalian a Barbora BAČENKOVÁ, dcéra
Vladimíra a Evy rod. Marcinovej z Demjaty. Ohlasujú sa 3. - krát.
Peter GÉCI, syn Ľubomíra a Márie rod. Hovančíkovej zo Šarišských Michalian a Natália HORVÁTOVÁ, dcéra
Františka a Alžbety rod. Fabiánovej zo Župčian. Ohlasujú sa 3. - krát.
Peter MARTINEC, syn Júliusa a Aleny rod. Solčianskej zo Zlatých Moraviec a Romana PODMANÍKOVÁ, dcéra
Milana a Ľudmily rod. Balčákovej z Považskej Bystrice. Ohlasujú sa 3. - krát.
Miroslav LOKAJ, syn Miroslava a Margity rod. Brandtovej zo Šarišských Michalian a Aneta VYROSTEKOVÁ, dcéra
Dalibora a Marcely rod. Melkovičovej 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.
 10 minút pred sv. omšou sa modlime Novénu k Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska
 Pozvanie do lektorskej služby: kto má dobrý hlas a chce čítať pri sv. omšiach v našom kostole, nech príde 14.09.
(Ostrovany) na stretnutie lektorov. Stretnutie bude po sv. omši.
 15.09. je výročie biskupskej vysviacky kardinála Jozefa Tomku (1979).
 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.
 Vo farskom kostole vo štvrtok (17.09.) bude pred sv. omšou vyložená Eucharistia k tichej, osobnej adorácií.
PO SVÄTEJ OMŠI POZÝVAM MUŽOV NA SPOLOČNÚ MODLITBU ZA ODPUSTENIE A OSLOBODNIE OD
ALKOHOLIZMU..
 JESENNÉ KÁNTROVÉ DNI: (16.09.;18.09.;19.09.) sú kántrové dni. Záväzný je jeden. Obsahom je poďakovanie za
úrodu. Prosím, prineste plody vašej práce a Božej dobroty zo záhrad na požehnanie a zároveň vyzdobme nimi priestor pred
oltárom. Ďakujem.
 SV. BIRMOVANIA: stretnutie je každý piatok a začína sv. omšou, seďte vpredu na stoličkách a predných laviciach.
PROSÍM.
 19.09. je stretnutie so žiakmi 4.ročníka o 9:30 hod. + preskúšanie.
 20.09. je 11 výročie od posvätenia farského kostola košickým arcibiskupom Mons. Alojzom Tkáčom.
 20.09. bude pri sv. omšiach zbierka na RÁDIO LUMEN. Pán Boh zaplať za milodary.
 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. Poriadok kde žijeme, svedčí o každom
z nás. Ďakujem za pochopenie.

