
 USMERNENIA V ČASE PANDÉMIE: Na základe Uznesenia vlády SR, sú pozastavené verejné slávenia 

bohoslužieb. Kňaz môže sláviť bohoslužby v kostole IBA súkromne bez účasti veriacich. Súkromné bohoslužby je 

možné streamovať, pričom pomáha len nevyhnutná asistencia max. 5 osôb.  

Ak budú odstránené technické problémy v nedeľu 14.02. by sme chceli vysielať na youtube kanáli sv. omšu 

o 10:00 hod. Stačí, keď youtube vyhľadávača napíšete: Sv. omša Šarišské Michaľany. Ak by sme mali 

technické komplikácie s prenosom, vopred vám ďakujem za pochopenie. 
Denne budem súkromne slúžiť sv. omše na nahlásené úmysly. Kto chce, aby som odslúžil úmysel, stačí ak pošle SMS 
na mobilné číslo 0911 368 759, že súhlasí! Inak úmysel presuniem na termín po otvorení kostola. 

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

hygienických opatrení. Zakázané sú hromadné akcie: spovedanie, rozdávanie sv. prijímania. 
 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. 

 V pondelok 8.2. od 17:00 hod. bude otvorený kostol a môžete si prísť zobrať Hromničnú sviecu. 
 11.02. je 29. Svetový deň chorých. V tento deň som udeľoval pomazanie chorým a starším. Tento rok budem kvôli 

pandémii vysluhovať túto sviatosť pri spoločnej sv. omši až na jeseň.  

 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. 

 Pozývame vás prežiť tohtoročný Týždeň manželstva u vás DOMA! 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 08.02 - 14.02.2021 

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

 

PO 

08.02. 

Sv. Hieronym Emiliani  

a sv. Jozefína Bakhita, 

ľubovoľná spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
 

8:00 

† Edita Timková 

(pohrebná) 

 

 
  

 

UT 

09.02. 

Votívna sv. omša  

o sv. Jozefovi,  

patrónovi Cirkvi 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:00 

 

† rod. Kušniríkovej a Grejtovskej 

 

 
  

ST 

10.02. 

Sv. Školastika,  

panna,   

spomienka 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:00 

† Margita Krajňáková 

(pohrebná) 

 

 

 

 
 

 

ŠT 

11.02. 

Preblahoslavenej  

Panny Márie Lurdskej, 

ľubovoľná spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:00 

 

ZBP pre Helenu Merňákovú a deti 

 

 
  

 

PI 

12.02. 

Sv. Eulália,  

mučenica,  

ľubovoľná spomienka 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:00 

† František † Anna Jaco 

†  Viktor † Eva 

 

 
  

 

SO 

13.02. 
Spomienka  

Panny Márie 

Šarišské 

Michaľany 
 

8:00 

 

† Alžbeta † Jozef Korínek 

 

 
  

NE 

14.02. 

6. NEDEĽA  

  OBDOBÍ  

CEZ ROK 

„B“ 

Šarišské 

Michaľany 
 

10:00 

ZBP pre Bohumilu (75r.)  

manžela, deti a vnúčatá 

 

Ostrovany 

 

9:00 

 

Za veriacich farnosti 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18962/1
http://www.kske.sk/


Tento rok prinášame aktivity Národného Týždňa Manželstva priamo do vašich obývačiek.  Počas 8-mich dní - od 
nedele 7.2 do nedele 14.2 - každý deň nájdete nové podnety, ako vytvoriť či nestratiť vo vašom vzťahu atmosféru 

bezpečia a tiež budete mať príležitosť prežiť špeciálny čas so svojím manželským partnerom. Každý deň od 

10:00 nájdete k jednotlivým témam krátku inšpiráciu a zaujímavé video alebo tip na aktivitu vo dvojici. Väčšina z 

ponúkaných materiálov bude off-line, a teda si budete môcť zvoliť - pre vás najvhodnejší čas - kedy si ich pozriete či 
urobíte. Pozrieme sa na štyri oblasti, ktoré prispievajú k tomu, aby bolo manželstvo bezpečným miestom a štyri, ktoré 

bezpečie v manželstve ohrozujú. Bližšie informácie o tejto aktivite pre manželov nájdete na: 

https://www.ntm.sk/aktuality/ Manželia prežite u vás doma NTM v tejto forme pre väčšie Božie požehnanie.    
 Záležitosti z farskej kancelárie vybavujte prednostne  0911 368 759 alebo farnostsarisskemichalany@gmail.com 

https://www.ntm.sk/aktuality/
mailto:farnostsarisskemichalany@gmail.com

