
 USMERNENIA V ČASE PANDÉMIE:  

 Opäť je možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, ktorí sa vedia preukázať: 
 

a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 
(alebo počas trvania zákazu vychádzania) 
 

b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu 

certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 07.11. do 14.11.2020 subjektom 
podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“. 
 

Verejné bohoslužby budú však stále ako hromadné podujatia limitované počtom 6 účastníkov. Na sv. omše 
sa môžu zúčastniť členovia rodiny, na úmysel ktorej sa bohoslužba slávi. 
 

Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady 
sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel. 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. 
 

 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. 
 

 Chrámy môžu byť otvorené pre osobnú modlitbu a vysluhovanie sviatostí (podávanie sv. prijímania, sv. 
spoveď). Vysluhovanie sviatostí však treba uskutočňovať individuálnym spôsobom - tak, aby nenadobúdalo 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 09.11. - 15.11.2020 
Rímskokatolícka farnosť sv. Michala archanjela, M.R. Štefánika 21, 082 22 Šarišské Michaľany 

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

 

PO 
09.11. 

Výročie posviacky 

Lateránskej baziliky, 
sviatok 

Šarišské 

Michaľany 

 

15:15 

od 14:00 sv. zmierenia; 14:55 sv. prijímanie 

† Miroslav Staš 

 

 

  

 

UT 
10.11. 

Sv. Lev Veľký,  

pápež a učiteľ Cirkvi, 
spomienka 

Šarišské 

Michaľany 

 

15:15 

od 14:00 sv. zmierenia; 14:55 sv. prijímanie 

† z rod. Vavrekovej a Verbovskej 

   

 
ST 

11.11. 

Sv. Martin z Tours, 

biskup,  
spomienka 

Šarišské 
Michaľany 

 
15:15 

od 14:00 sv. zmierenia; 14:55 sv. prijímanie 

† Agnesa † Jozef Hužvár 

 

Ostrovany 

 

8:00 

od 8:30 sv. zmierenia; 9:15 sv. prijímanie  
† Bartolomej † Paulína † Vincent Cerva  

† Mária † Albert Čorba 

 
ŠT 

12.11. 

Sv. Jozafát,  
biskup, 

spomienka 

Šarišské 
Michaľany 

 
15:15 

od 14:00 sv. zmierenia; 14:55 sv. prijímanie 

† Mária Havrilová (ruženčiari) 

 
 

  

 
PI 

13.11. 
Sv. Stanislav Kostka, 

spomienka 

Šarišské 
Michaľany 

 
15:15 

od 14:00 sv. zmierenia; 14:55 sv. prijímanie 

† Ján Lipjanec (30. výr. smrti) 

 

Ostrovany 

 

8:00 

od 8:30 sv. zmierenia; 9:15 sv. prijímanie 

† Lenka Švecová (4. výročie) 

 

SO 
14.11. 

Sv. Mikuláš Tavelič  

a spoločníci,  
mučeníci, 

ľubovoľná spomienka 

Šarišské 

Michaľany 

 

8:00 

od 7:30 sv. zmierenia 
† Margita † Augustín Červeňák 

   

 
 

NE 
15.11. 

 

33. NEDEĽA  
V OBDOBÍ  
CEZ ROK  

„A“ 

Šarišské 
Michaľany 

 
8:00 

† Štefan Štelbacký 
(25. výr. smrti) 

 
10:00 

 
ZBP pre rodinu Štefana Liptáka 

 
Ostrovany 

 
9:00 

ZBP pre rodiny Mačovú,  
Frýdlovú a Pomikalovú 

 

LITURGICKÉ OZNAMY  

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


charakter hromadného podujatia. Limit pre počet prítomných v chráme pre osobnú modlitbu v jednom 
okamihu je daný rozlohou chrámu: počet prítomných nesmie prekročiť jednu osobu na 15m2 plochy 

chrámu: v Šar. Michaľanoch  9 osôb; v Ostrovanoch 5 osôb.  
 

 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.  

 

 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. 
 

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. 
  
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, Paenitentiarius Maior                                            Christophorus  Nykiel, Regens 
 

 BISKUPI VYHLÁSILI PRÍSNY PIATKOVÝ PÔST ZA ODVRÁTENIE KORONAVÍRUSU 
 

"Od 30.10. do 18.12.2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre 
celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie.  
Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, 
nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na 

Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz 
za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm."  

 

 

mailto:farnostsarisskemichalany@gmail.com


Modlitba za Slovensko 
 

Všemohúci Bože, Otče, 

tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. 
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémiou 
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, 

o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, 
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, 
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých,  

čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. 
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, 
lež aj duchovne a morálne. 

V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,  
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. 
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha;  

daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne  
a vytrvalo odhodlali. 
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna,  

ktorú si nám dal za patrónku. 
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami  
a tvojimi synmi a dcérami. 

Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda,  
ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. 
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu  

a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. 
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou 
žije a kraľuje na veky vekov. Amen. 
 

Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a 
konkrétne skutky lásky k blížnemu. 
 


