
 Drahí bratia a sestry, obdobie pôstu, ktoré začalo na POPOLCOVÚ stredu je časom spomienky na minulý rok, 
ktorý sme začali poznačením popola, poniektorí na púti vo Sv. Zemi a následne sa zatvorili kostoly a nebolo možné 

prežívať spoločenstvo na Eucharistii v chráme, ale iba v našich domácich chrámoch -  rodinách.  

Keďže aj tento rok nie je priaznivá pandemická situácia vo svete i na našom Slovensku a nemôžeme sa stretávať 
v kostole na sv. omši, tak vás pozývame zapojiť sa do aktivity s názvom PÔSTNY EXODUS 2021.  

Táto aktivita spočíva v tom, že každý týždeň bude zameraný na určitú tému.  

V nedeľu bude zverejnená výzva, ktorú sa budeme snažiť v priebehu nasledujúceho týždňa splniť. Každú stredu 
bude pre vás pripravený KVÍZ KU KONKRÉTNEMU SVÄTCOVI a každý piatok PRÁCA SO SVÄTÝM 

PÍSMOM.  

Do tejto aktivity sa môžu zapojiť jednotlivci, ale aj celé rodiny. Pozývame deti, mladých, pracujúcich a aj dôchodcov, 

zapojiť sa môže každý z našej farnosti. Obidve tieto aktivity budú bodované. Na konci nášho EXODU s Ježišom ku 
Veľkej noci, bude každý, kto sa zapojí odmenený. Hlavnou odmenou bude požehnanie duchovnými darmi, ktoré 

chceme s Božou pomocou v sebe i v rodinách rozvíjať a zároveň malá pozornosť. Traja najaktívnejší jednotlivci, 

alebo rodiny budú odmenení hodnotným darom. Začíname na Popolcovú stredu, kedy zverejníme ďalšie informácie. 
S odvahou vykročme na náš pôstny EXODUS a ON sám bude našou odmenou. 

 USMERNENIA V ČASE PANDÉMIE: Milí veriaci, vzhľadom k tomu, že od 8.2.2021 je predĺžený núdzový 

stav na ďalších 40 dní (19.03.), stále platia opatrenia, podľa ktorých je zakázané verejné slávenie bohoslužieb. To 

znamená, že úmysly sv. omší budem sláviť neverejne. Kto chce, aby som odslúžil úmysel, stačí ak pošle SMS na 

mobilné číslo 0911 368 759, že súhlasí!  

V pondelok, stredu, piatok a nedeľu, ak sa nič nepredvídané nestane, budeme vysielať na youtube kanáli sv. 

omšu z farského kostola. Stačí, keď do youtube vyhľadávača napíšete: sv. omša Šarišské Michaľany. Na tieto 

sv. omše môžu prísť 2 osoby z rodiny, ktorých úmysel je slúžený, s tým, že pri sv. omši budú čítať. 
 Pozývam rodičov s deťmi, zvlášť prvoprijímajúce rodiny, aby si v STREDU na youtube našli a zapojili sa do sv. 

omše. Zároveň prosím, aby sa venovali svojim deťom a naučili sa s nimi otázky, ktoré dostávajú k príprave na prvé 
prijatia Eucharistie, je to nutné !!! Vďaka. 

 Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, s obmedzeným počtom kňaz + max. 5 osôb, a podmienené dodržaním 

hygienických opatrení. Nemôžu sa konať hromadné akcie: spovedanie, rozdávanie sv. prijímania. 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 22.02 - 28.02.2021 

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

 

PO 

22.02. 
Katedra sv. Petra, apoštola,  

sviatok 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:00 

Poďakovanie Heleny Lichvárovej  

za 80 r. a ZBP pre celú rodinu  

 

 
  

 

UT 

23.02. 

sv. Polykarp,  

biskup a mučeník, 

spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
 

8:00 

† Anton † Milan † Štefan † Margita  

† Gustáv † Štefan † Alžbeta Zborovjan 

 

 
  

ST 

24.02. 

Sv. omša  

pre rodiny s deťmi 

 

(zvlášť pre tretiakov) 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:00 

† Augustín Červeňák 

(1. výročie) 

  

 

 

 

ŠT 

25.02. 

 

FÉRIA 

 

Šarišské 

Michaľany 
 

8:00 

† Kornel Bučák (10. výr. smrti) 

† Jarmila † Juraj † Katarína 

 

 
  

 

PI 

26.02. 

FÉRIA 

o 17:30 hod.  

KRÍŽOVÁ CESTA 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:00 

 

† Imrich † Mária Dráb 

  
 

 

 

SO 

27.02. 

 

FÉRIA 

 

Šarišské 

Michaľany 

 

8:00 

Poďakovanie Jozefa Čirča za 70 r.  

a ZBP pre celú rodinu  

 

 
  

NE 

28.02. 

2. PÔSTNA 

NEDEĽA 

ROK  

„B“ 

Šarišské 

Michaľany 
 

10:00 

Poďakovanie Kataríny Tumidalskej  

za 80 r. a ZBP pre celú rodinu  

 

Ostrovany 
 

9:00 

 

Za veriacich farnosti 



 Keďže stále nie sú dovolené hromadné akcie, v prípade nutnej potreby, ponúkam možnosť individuálnej sv. 
zmierenia po telefonickej dohode. Podmienkou je preukázať sa negatívnym testom na Covid-19 nie starším ako 7 dní; 

nemať povinnosť byť v karanténe (aj dobrovoľnej) a zachovať všetky pandemické opatrenia:  RÚŠKO (prekrytie úst 

a nosa), ODSTUP, dezinfekcia RÚK. Prosím, volajte od 9:00 - 10:00 hod. na t.č.: 0911 368 759.  

 V nebezpečenstve smrti je, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu. 
 Nech budeme kdekoľvek dodržujme vždy a všade všetky platné hygienické opatrenia: Prosím DÔSLEDNE 

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

 Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže 
získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Odpustky v pôstnom období:  

1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok 

úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána 
Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo ju vedie.  Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu 

zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána 

Ježiša aspoň nejaký čas, napr. 15. min. 

2. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného 
modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 

 Ďakujem vám, že napriek obmedzenému režimu pamätáte na naše farské spoločenstvo v modlitbách. 

Srdečná vďaka za každý milodar, ktorý posielate na účet farnosti a tiež za milodary, ktoré ste už 

obetovali keď bol otvorený kostol. Nech je vám Boh odmenou za vašu pomoc.   

 Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach a zároveň na štúdium 

katolíckej teológie na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v akademickom roku 2021/2022. Prihlášky sa 
podávajú do 31. marca 2021 elektronicky na stránke Teologickej fakulty. Viac informácii nájdete na stránke 

Kňazského seminára sv. Karola Boromejského http://www.kske.sk/ 

 Teologická fakulta KU v Ružomberku, Košická arcidiecéza a Akadémia Karola Wojtylu otvára prihlasovanie na 

akademický rok 2021/2022 v programe Master v teológii manželstva a rodiny. Program je určený pre formáciu 
koordinátorov pastorácie rodín vo farnostiach. Štúdium trvá 2 roky. Program garantuje Mons. Marek Forgáč, 

pomocný košický biskup. Prihlásiť sa je možné do 30.04.2021. Viac na www.tf.ku.sk.  

 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 
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