
 USMERNENIA V ČASE PANDÉMIE: Na základe Uznesenia vlády SR č. 808 z 31.12.2020, ktoré obmedzuje 
slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 ÚVZ SR, nadobúdajúcej účinnosť 

01.01.2021, budú vo všetkých slovenských diecézach od 01. - do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia 

bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, 
zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná. 

 Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj 

vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri 
tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe 

platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto výnimku ale zároveň kvôli striktnému 

obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť v takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či 

prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď. 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. 

 Od 18. - 25.01. je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Modlíme sa na tento úmysel. 
 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 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 11.01. - 17.01.2021 

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

 

PO 

18.01. 

Sv. Priska, 

mučenica,  

ľubovoľná spomienka  

Šarišské 

Michaľany 
 

18:00 

 

†  Anton Lichvár 

 

 
  

 

UT 

19.01. 

Votívna sv. omša  

o sv. Jozefovi,  

patrónovi Katolíckej cirkvi 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:00 

† Mária Semanová 

(1. výročie) 

 

 
  

 

ST 

20.01. 

Sv. Fabián pápež  

a sv. Šebastián,  

mučeníci,  

spomienka 

Šarišské 

Michaľany 

 

8:00 

† František Pastirčák 

(od Bohuznámej) 

 

Ostrovany 
 

17:00 
† Jiří Vyhnánek 

(1. výročie) 

 

ŠT 

21.01. 

Sv. Agnesa,  

panna a mučenica, 

spomienka  

Šarišské 

Michaľany 
 

18:00 

Za členov rodín prijímajúcich putovnú 

kaplnku  

 

 
  

 

PI 

22.01. 

Sv. Vincent, mučeník; 

a Bl. Laura Vicuňa, panna, 

spomienka  

Šarišské 

Michaľany 

 

18:00 

Poďakovanie Márie Rojákovej  

za 60 r. života a ZBP pre celú rodinu 

 

 
  

 

SO 

23.01. 

Sv. Ján Almužník,  

biskup,  

spomienka  

Šarišské 

Michaľany 

 

18:00 

† Andrej † Helena † Marton 

† Ján † Alžbeta † Viktor Mikloš 

 

 
  

 

NE 

24.01. 

 

3. NEDEĽA OBDOBÍ  

CEZ ROK „B“ 

NEDEĽA  

BOŽIEHO SLOVA 

Šarišské 

Michaľany 
10:00 

Poďakovanie Apolónie Feketeovej 

za 70 r. života a ZBP pre manžela 

a deti s rodinami 

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

