
 USMERNENIA V ČASE PANDÉMIE: Na základe Uznesenia vlády SR, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a 

pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky ÚVZ SR, budú vo všetkých slovenských diecézach do 

07.02.2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.  

 Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Denne budem súkromne slúžiť sv. omše 
na nahlásené úmysly. Kto chce, aby som odslúžil vypísaný úmysel, stačí ak pošle SMS alebo zavolá na mobilné 

číslo 0911 368 759, že súhlasí! Inak úmysel presuniem na najbližší voľný termín. 

 Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a 
podmienené dodržaním hygienických opatrení. 

 Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného 

spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. 
 V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.  

 Nech sa budeme nachádzať kdekoľvek dodržujme vždy a všade všetky platné hygienické opatrenia: Prosím 

DÔSLEDNE dodržujte: RÚŠKA (prekrytie úst a nosa), ODSTUPY, DEZINFEKCIU RÚK. Vďaka. 

 Snúbencov, ktorí majú záujem si vyslúžiť sv. manželstva v roku 2021 prosím, aby sa od 07. - 31.01.2021 nahlásili 
buď na farnostsarisskemichalany@gmail.com.  

 Prosím rodičov prvoprijímajúcich detí, aby sa venovali svojim deťom a naučili sa s deťmi otázky z náboženstva, 

ktoré zatiaľ dostali k príprave na prvé prijatia Eucharistie, je to nutné !!! Vďaka. 
 Záležitosti z farskej kancelárie vybavujte prednostne  0911 368 759 alebo  farnostsarisskemichalany@gmail.com 
 Oznámenie dňa veľkej noci 2021 

Milí bratia a sestry, Pánova sláva sa nám zjavila a vždy sa bude zjavovať medzi nami, až kým on sám nepríde. 

V rytmoch a striedaní času si pripomíname a prežívame tajomstvá spásy. Centrom celého liturgického roka je 

posvätné Trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána, ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc - 

v tomto roku 4. apríla.  

V každú nedeľu, ktorá je Veľkou nocou týždňa, svätá Cirkev sprítomňuje túto veľkú udalosť spásy, v ktorej 

Kristus premohol hriech a smrť. 

Z Veľkej noci pramenia všetky sväté dni:  

Začiatok Pôstneho obdobia - Popolcová streda 17. februára, 

Nanebovstúpenie Pána 13. mája, 

Zoslanie Ducha Svätého 23. mája, 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 11.01. - 17.01.2021 

Rímskokatolícka farnosť sv. Michala archanjela, M.R. Štefánika 21, 082 22 Šarišské Michaľany  

 
PO 

25.01. 

Obrátenie sv. Pavla,  

apoštola, 
sviatok 

Šarišské 
Michaľany 

 

18:00 

† Michal † Margita 
† z rod. Mikloš a Kurila 

 

 
  

 

UT 
26.01. 

Sv. Timotej a Títus, biskupi  
spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:00 

† Michal Kolpak 

(pohrebná) 

 

 
  

ST 
27.01. 

Sv. Angela Merici, panna,   
spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
 

8:00 

† Andrej Gemery 

† Štefan † Mária Lukáč 

 

 
 

 
 

 

ŠT 

28.01. 

Sv. Tomáš Akvinský, 
kňaz a učiteľ Cirkvi, 

spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:00 

ZBP a dary Ducha Svätého  

pre Martina Beliša, manželku a deti 

 

 
  

 

PI 

29.01. 

Votívna sv. omša  
o sv. Jozefovi,  

patrónovi Cirkvi 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:00 

 

† Juraj † Elena † Ján † Zuzana 

 

 
  

 
SO 

30.01. 

Sv. Martina,  

Panna a mučenica,  
ľubovoľná spomienka 

Šarišské 
Michaľany 

 

8:00 

 
Za veriacich farnosti 

 

 
  

NE 

31.01. 

4. NEDEĽA  

  OBDOBÍ  

CEZ ROK 

„B“ 

Šarišské 

Michaľany 
 

10:00 

Za dar viery pre mladých  
v našej farnosti 

 
Ostrovany 

 

9:00 

† Irena Bilá  
† Helena † Štefan † Miroslav Kaleja 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18962/1
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_38_2020.pdf
mailto:farnostsarisskemichalany@gmail.com


Prvá adventná nedeľa 28. novembra. 

Aj na sviatky svätej Božej Matky, apoštolov a svätých i pri Spomienke na všetkých verných zosnulých Cirkev 

putujúca na zemi ohlasuje Veľkú noc svojho Pána.  

Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, Pánovi času a dejín, neprestajná chvála na veky vekov. Amen. 

 


