
 USMERNENIA V ČASE PANDÉMIE:  

 V čase zákazu vychádzania od 24.10.2020 aj naďalej sú pozastavené verejné slávenia 
bohoslužieb.  Tu je plné znenie vyjadrenia predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského: 
     "Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22.10.2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a 
pobytu zákazom vychádzania od 24.10.2020, 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, INAK HO NEBUDEM SLÚŽIŤ. ĎAKUJEM 

ZA POCHOPENIE. 
 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 02.11. - 08.11.2020 
Rímskokatolícka farnosť sv. Michala archanjela, M.R. Štefánika 21, 082 22 Šarišské Michaľany 

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

 

 
PO 

02.11. 

Spomienka  
na všetkých verných 

zosnulých 

 
Šarišské 

Michaľany 
 

 

8:00 

 

Na úmysel svätého otca 

 

15:15 

Za všetkých verných zosnulých  

celej farnosti 

 
Ostrovany 

 
10:00 

Za všetkých verných zosnulých  
celej farnosti 

 
UT 

03.11. 

 
Sv. Martin de Porres, 

rehoľník, 

spomienka 

Šarišské 
Michaľany 

 
13:30 

† Mária Palšová 
(pohrebná) 

 
15:15 

 
† z rod. Pavelovej, Žgravčákovej a Novákovej 

 
ST 

04.11. 

Sv. Karol Boromejský, 

biskup, 
 spomienka 

Šarišské 
Michaľany 

 
15:15 

 
† Anton Pivovarník 

 
Ostrovany 

 
8:00 

 
† z rod. Mačovej a Kolinovej 

 
ŠT 

05.11. 

 
Sv. Imrich,  

Ľubovoľná spomienka 

 

Šarišské 
Michaľany 

 
15:15 

 
† Imrich † Helena † Štefan † Žofia 

 
Ostrovany 

 
8:00 

† z rod. Novotnej, Lukáčovej, Spišákovej  
a Lukáčovej 

 
PI 

06.11. 

Sv. Leonard,  
pustovník 

ľubovoľná spomienka 

Šarišské 
Michaľany 

 
15:15 

 
† členov ružencového  bratstva 

 
Ostrovany 

 
8:00 

 
† František † Anna † František Štelbacký 

 
SO 

07.11. 

Sv. Engelbert,  

biskup a mučeník, 
ľubovoľná spomienka 

Šarišské 
Michaľany 

 
8:00 

 
† rod. Pintekovej 

 

Ostrovany 

 

10:00 

† Anton † Helena Kipikašoví 

(5. výročie) 

NE 
08.11. 

32. NEDEĽA  
V OBDOBÍ  
CEZ ROK  

„A“ 

Šarišské 
Michaľany 

 

8:00 

Poďakovanie Jozefa za 70 r. života  

a ZBP pre celú rodinu 

 
10:00 

ZBP pre Tomáša Mikloša (91 r.),  
manželku a celú rodinu 

 
Ostrovany 

 
9:00 

Poďakovanie Antona Čirča (60 r.)  
a ZBP pre manželku a deti s rodinami  

 

LITURGICKÉ OZNAMY  

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


 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, v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 realizované na území SR. 

 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.  

 Do pozornosti mladých, ktorí sa chcú pripravovať na prijatie darov Ducha Svätého dávam 

aktivity na osobné dozrievanie a rast vo viere na Facebooku v skupine NA CESTE.  

 

 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 KBS  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." 
 

 

 

mailto:farnostsarisskemichalany@gmail.com

