
PROGRAM BOHOSLUŽIEB 05.10. - 11.10.2020 
Rímskokatolícka farnosť sv. Michala archanjela, M.R. Štefánika 21, 082 22 Šarišské Michaľany 

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

 

PO 

05.10. 

Sv. Faustína Kowalska,  

apoštolky Božieho 

milosrdenstva, spomienka 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:00 

členovia 1.a 2. ruže max. 50 osôb. 

† Janka † František Beliš  

 

 

  

 

UT 

06.10. 

Sv. Bruno, kňaza, 

ľubovoľná spomienka  

sv. omša za účasti  

rodín s deťmi 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:00 

† Mária Semanová 

(ruženčiari) 

 

Ostrovany  

 

17:00 

 

Intencia ordinára 

 

ST 

07.10. 

Ružencová 

Panna Mária, 

spomienka 

Šarišské 

Michaľany 

 

7:30 

členovia 3.a 4. ruže max. 50 osôb. 

†  rod. Machalovej a Martonovej 

 

 
  

 

ŠT 

08.10. 

FÉRIA  

sv. omša za účasti  

rodín s deťmi 

 IBA 4. ROČNÍK ZŠ  

Šarišské 

Michaľany 
 

18:00 

 

† Rudolf Mravčák 

 

Ostrovany  

 

17:00 

Sv. omša pre SENIOROV 

† Jozef Jaklovský (5. výročie) 

 

PI 

09.10. 

Sv. Dionýz, 

biskup a spoločníci, 

spomienka 

Šarišské 

Michaľany 

 

7:30 

členovia 5.a 6. ruže max. 50 osôb. 

† Jozef † Paulína † Gašpar 

 

18:00 

sv. omša za účasti mladých 
Za veriacich farnosti 

 

SO 

10.10. 

 

FÉRIA 

Sv. omša s platnosťou  

za nedeľu  

Šarišské 

Michaľany 

 

18:00 

Sv. omša pre SENIOROV 

† rod. Kalinay a Beliš 

 

Ostrovany  

 

17:00 

Sv. omša pre SENIOROV 

ZBP pre Justínu Krafčákovú s rod.  

 

 

 

NE 

11.10. 

 

28. NEDEĽA  

V OBDOBÍ  

CEZ ROK  

„A“ 

Šarišské 

Michaľany 

 

7:30 

 

† Anton, Paulína, Mária, Žofia Marcinkoví 

 

9:30 

Len pre rodiny detí 4. ročníka 

Slávnosť prvého prijatia Eucharistie 

 

11:00 

Len pre rodiny detí 4. ročníka 

Slávnosť prvého prijatia Eucharistie 

 

Ostrovany  

 

11:30 

Poďakovanie Kataríny a požehnanie  

pre manžela a celú rodinu 

BOHOSLUŽOBNÉ OZNAMY 

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


 

 Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:  

Michal MARTON, syn Michala a Marty rod. Jacovej  zo Šarišských Michalian a Jarmila FEDOROVÁ, dcéra Petra 
a Zlaty rod. Rohaľovej zo Šarišských Michalian. Ohlasujú sa 1. - krát. 

Pavel DVORŠČÁK, syn Pavla a Martiny rod. Krehlíkovej  zo Sabinova a Berenika KOLARČÍKOVÁ, dcéra Františka 

a Janky rod. Šatárovej z Ostrovian. Ohlasujú sa 1. a 2.  - krát. 

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 2. - 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. 
 CHRÁM SA BUDE OTVÁRAŤ 15 MINÚT PRED ZAČIATKOM SV. OMŠE. Buďme k sebe ohľaduplní 

a prestriedajme sa, aby sa do kostola dostal aspoň raz za týždeň, každý kto má záujem. Preto sa budeme zapisovať 

v kostole. V prípade, že v chráme budú 5 minút pred sv. omšou voľné miesta, môžu vstúpiť aj tí, ktorí boli aj 

v predchádzajúci deň. Rodina, ktorá obetovala na sv. omšu nech nadiktuje počet osôb, ale iba bývajúcich v našej farnosti.  
 Do farského kostola pozývam v PONDELOK, STREDU, PIATOK (ráno) na sv. omšu členov ružencového bratstva 

max. 50 osôb.  

 Vo farskom kostole v UTOROK o 18:40 pozývam iba mužov na spoločnú modlitbu za skoré ukončenie pandémie 
COVID 19, za lekárov a zdravotníkov. 

 Do farského kostola v UTOROK na sv. omšu pozývam rodiny s deťmi max. 50 osôb. 

 Do farského kostola vo ŠTVRTOK na sv. omšu pozývam iba rodiny detí 4. ročníka ZŠ max. 50 osôb. 
 Do farského kostola v PIATOK na sv. omšu pozývam žiakov 8. a 9. roč., birmovancov a mládež max. 50 osôb. Po sv. 

omši bude eucharistická adorácia za mladých. 

 Od 05.10. do 18.10. bude prebiehať zbierka na MISIE - podpora Adopcie na diaľku. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť. 

 Na spoločných stretnutiach  na sv. omšiach a či na fare, musia byť  striktne zachované hygienické predpisy: „Rúško 

Odstup Ruky“!    
 10.10. mladí z farnosti pozývajú o 16:00 hod. DETI  1. - 5. a 6. - 8.  ročníka na faru, kde bude stretko.  

 10.10. bude Animátorská príprava pre mladých od 15 rokov a viac bude o 17:00 hod. na fare. 
 Od 15.9. - 24.10. 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 kňazov a veriacich, ktorí si vzájomne ublížili. 

 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. 

 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.   

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 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. 

 

 

Vysluhovanie sviatosti zmierenia 

Pondelok 05.10. Šarišské Michaľany 16:30 17:45 Rodičia (matky) detí 4. ročníka  

Utorok 06.10. Ostrovany 16:00 16:50 Deti + Mládež + Dospelí  

Štvrtok 08.10. Ostrovany 16:00 16:50 Dôchodcovia 

Piatok  

09.10. 
Šarišské Michaľany 

8:00 8:50 Dôchodcovia 

16:30 17:45  Rodičia (otcovia) detí 4. ročníka 

 


