
 USMERNENIA V ČASE PANDÉMIE:  
 V čase zákazu vychádzania od 24.10. - 01.11.2020  sa pozastavia aj verejné slávenia bohoslužieb. 
Tu je plné znenie vyjadrenia predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského: 
     "Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a 
pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť 
verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb 
blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel. Krst, 
sobáš a pohrebné obrady môžu byť vykonávané s tým, že platí obmedzenie 1 osoba na 15 metrov štvorcových 
v interiéri; v exteriéri je nutné dodržiavať 2 m rozostupy + mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom. 
     Čo sa týka mnohých konkrétnych, praktických otázok, ktoré kňazi aj veriaci kladú, treba povedať, že v danej 
situácii nie je možné dať všetky presné odpovede. Je však potrebné, aby sa každý oboznámil s platnými pravidlami, a 
na ich základe kňazi zvážili ako prakticky vyjsť v ústrety konkrétnej pastoračnej potrebe.  
     V ostatných veciach kňazov prosím o aplikovanie pastoračnej múdrosti, s primeranou obozretnosťou, keďže 

situácia v spoločnosti je vážna. " Týmito usmerneniami sa riaďme aj v našej Košickej arcidiecéze. Buďme trpezliví. 
S pozdravom a požehnaním + Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita 
 

 Sväté omše - ktoré slúži sám celebrant bez účasti ľudí - sa slúžia na vopred nahlásené úmysly, ibaže by si veriaci 

žiadal preložiť daný úmysel na iný termín.  KTO CHCE, ABY SOM ODSLÚŽIL VYPÍSANÝ ÚMYSEL, NECH POŠLE SMS NA 
MOBILNÉ ČÍSLO 0911 368 759, ŽE SÚHLASÍ. 
 

 Na vybavenie záležitosti z farskej kancelárie od 15.10.2020 do odvolania využívajte prednostne telefonický (0911 
368 759) a elektronický kontakt (farnostsarisskemichalany@gmail.com). Toto opatrenie je v rámci preventívnych 
opatrení, ktoré sú v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 realizované na území SR. 
 

 Október je mariánskym mesiacom, keď sme sa modlievali spolu ruženec pred sv. omšou. V tomto čase vás prosím, 
aby sme sa v našej farnosti zjednotili v spoločnej modlitbe ruženca o 20:00 hod.   
 

 Občianske združenie Fórum života organizuje pravidelnú zbierku - Sviečku za nenarodené deti. Kúpou malej 
sviečky, ktorá stojí 1 € a veľká v skle 5 €, podporíte projekty konkrétnej pomoci Fóra života. Zapálením sviečky v deň 
Pamiatky zosnulých ukážete, že Vám záleží na každom ľudskom živote. Vďaka.  

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 26.10. - 01.11.2020 
Rímskokatolícka farnosť sv. Michala archanjela, M.R. Štefánika 21, 082 22 Šarišské Michaľany 

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

 

PO 
26.10. 

Sv. Evarist,  

pápež,  
ľubovoľná spomienka 

 
Šarišské 

Michaľany 
 

 

15:15 

 

† Alexander † Anna † Alexander Lipták 

 

 

 

 

UT 
27.10. 

 
Sv. Sabína, 

ľubovoľná spomienka 
 

Šarišské 

Michaľany 

 

15:15 

 

† Veronika † Ján † Imrich Dráb 

 

 

  

 

ST 
28.10. 

Sv. Šimon a Júda Tadeáš, 
apoštoli a mučeníci, 

sviatok 

Šarišské 

Michaľany 

 

15:15 

 

† Helena Nehilová 

 
 

  

 
ŠT 

29.10. 

 

FÉRIA 
 

Šarišské 
Michaľany 

 
15:15 

† Mária Kosprdová  
(ruženčiari) 

 
 

  

 
PI 

30.10. 

Sv. Gerard,  
biskup 

ľubovoľná spomienka 

Šarišské 
Michaľany 

 
15:15 

 
† Andrej † Agnesa Prevužňák 

 
 

  

 
SO 

31.10. 

Sv. Ignác Antiochijský,  
biskup a mučeník, 

spomienka 

Šarišské 
Michaľany 

 
8:00 

ZBP pre rod. Petrufovú, Kmecovú,  
Solárovú, Palenčárovú 

 
 

  

NE 
01.11. 

VŠETKÝCH  
SVÄTÝCH,   

slávnosť 

Šarišské 
Michaľany 

 
8:00 

 
Za veriacich farnosti 

 
10:00 

 
ZBP pre Emila Machalu a jeho rodinu 

LITURGICKÉ OZNAMY 

mailto:farnostsarisskemichalany@gmail.com
http://www.sarisskemichalany.rimkat.sk/


 SLOVENSKÍ BISKUPI ODPORÚČAJÚ ĽUĎOM ZÚČASTNIŤ SA NA CELOPLOŠNOM TESTOVANÍ 
     Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, 
prinášame v plnom znení stanovisko predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského.  
     "Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s 
otcami biskupmi, ako aj s odborníkmi lekárskej vedy pre túto oblasť, môžem veriacim odporúčať, aby sa nechali 
otestovať, a napomohli tak spoločnému dobru. Predstavitelia štátu majú snahu a záujem dosiahnuť, aby sa šírenie 
vírusu a jeho vážne dôsledky zastavili. Treba im v tom pomôcť, a to aj napriek kritickým hlasom, či pochybnostiam. V 
daných okolnostiach nik nemá riešenia, proti ktorým by sa nenašli žiadne námietky. Je však zrejmé, že všetci máme 
spoločnú zodpovednosť za Slovensko. Zodpovednosť využiť to, čo je k dispozícii, aby sme predišli kolapsu 
zdravotníctva a ďalším vážnym následkom. Prosím preto veriacich, aj všetkých ľudí dobrej vôle, aby výzvu štátu v 
tomto smere prijali." 
 

 DEKRÉT PRE ZÍSKANIE ODPUSTKOV POČAS "DUŠIČIEK" 2020 
 

Toho roku, za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covidu-19, bude možnosť získať úplné 
odpustky pre zomrelých veriacich predĺžená na celý mesiac november, a budú prispôsobené úkony a 
podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich. 
 

Na Apoštolskú penitenciáriu prišli viaceré prosby od Posvätných pastierov, ktorí žiadajú, aby tento rok v dôsledku 
epidémie Covidu-19 boli pozmenené zbožné úkony potrebné na získanie úplných odpustkov, aplikovatených pre duše 
v očistci podľa normy Enchiridia Indulgentiarum (conc. 29, §1). Z tohto dôvodu Apoštolská penitenciária s osobitným 
poverením od Jeho Svätosti pápeža Františka, ochotne stanovuje a rozhoduje, že toho roku, aby sa vyhlo 
zhromažďovaniu tam, kde je to zakázané: 
  

a) úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, hoci len v duchu, ktoré norma 
stanovuje len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca tohto mesiaca. Tieto dni, 
ľubovoľne zvolené jednotlivými veriacimi, nemusia nasledovať za sebou; 
 

b) úplne odpustky z 2. novembra, stanovené pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu 
získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha, môžu byť presunuté 
nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci 

november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich. 
  

Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, napríklad z dôvodu obmedzení nariadených 
kompetentnou autoritou v čase pandémie, aby sa zabránilo tomu, že mnohí veriaci sa zhromaždia na posvätných 
miestach, môžu získať úplné odpustky aj keď sa duchovne spoja so všetkými ostatnými veriacimi, zrieknu sa 
akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť ako náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, 
sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca), pred obrazom Pána Ježiša a Preblahoslavenej Panny Mária sa 

pomodlia zbožne modlitby za zosnulých, napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý 
ruženec, korunku Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia 
do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok 
milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života. 
  

Pre jednoduchšie získanie Božej milosti prostredníctvom pastoračnej lásky, táto penitenciária veľmi prosí, aby všetci 
kňazi, vybavení náležitými fakultami, sa zvlášť veľkodušne venovali vysluhovaniu sviatosti pokánia a rozdávaniu 
svätého prijímania chorým. 
  

Okrem toho, pokiaľ ide o duchovné podmienky pre plné získanie odpustkov, pripomíname riadiť sa usmerneniami 
danými 19.03.2020 v Nóte ohľadom sviatosti zmierenia v aktuálnej situácii pandémie, vydanej touto Apoštolskou 
penitenciáriou. 
  
Napokon, keďže dušiam v očistci sa pomáha prostredníctvom modlitieb veriacich a osobitne obetou Bohu milou na 
oltári (porov. Conc. Tr. Sess. XXV, decr. De Purgatorio), všetci kňazi sú naliehavo vyzvaní, aby na Spomienku na 
všetkých verných zosnulých slúžili tri razy za deň svätú omšu, podľa normy apoštolskej konštitúcie  Incruentum 
Altaris, vydanej pápežom Benediktom XV., blahej pamäti, 10. augusta 1915. 
  

Tento dekrét platí počas celého mesiaca november, napriek akémukoľvek opačnému nariadeniu. 
  

Dané v Ríme, v sídle Apoštolskej penitenciárie, 22. októbra 2020, na spomienku sv. Jána Pavla II. 
  

Maurus  Card.  Piacenza                                                                                                 Christophorus  Nykiel 
 Paenitentiarius Maior                                                                                                               Regens 

 
 


