
 Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Ing. Pavol VAVREK, syn Jozefa a Márie rod. Durkáčovej zo 

Šarišských Michalian a Ing. Janka STRÝČEKOVÁ, dcéra Tibora a Janky rod. Balogovej z Tornale. 

Ohlasujú sa 1. - krát. Prekážku, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, oznámte na FÚ. Modlime sa 

budúcich manželov, aby rástli v láske, vytrvali vo vernosti a svedčili o dare sv. manželstva. 

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

na ďalších 40 dní, 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, štvrtok, 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. 

 Farský kostol v Šarišských Michaľanoch bude otvorený pre možnosť súkromnej modlitby denne od 

15:00 do 17:00 hod. V kostole môžu byť naraz len členovia jednej domácnosti. Pozývam rodiny alebo aj 

jednotlivcov. Prosím, dôsledne zachovajte pandemické nariadenia (respirátor + odstupy + dezinfekcia rúk). 

 Po roku v prípade nutnej potreby, ponúkam možnosť sv. zmierenia po telefonickej dohode starým 

a chorým. Podmienkou je negatívny test na Covid-19 nie starším ako 7 dní; nemať povinnosť byť 

v karanténe (aj dobrovoľnej) a mať pri spovedi RESPIRÁTOR. Volajte do 29.03. na t.č.: 0911 368 759. 

 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 okrem 

UTORKA  od 9:00 - 10:00 hod. na t.č.: 0911 368 759.  

 Blížia sa sviatky Veľkej noci. Prosím, buďme vnímaví na potreby našich blížnych. Kto z vás by vedel  

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 22.03 - 28.03.2021 

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

 

PO 

22.03. 

Sv. Lea Rímska,  

vdova, 

ľub. spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:00 

 

† Hilda † Eugen Kropiľák 

 

 
  

 

UT 

23.03. 

Sv. Turibius  

de Mongrovejo, biskup,  

ľub. spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
 

8:00 

† Anna Jendruščáková † Vikrória 

Kilianová †  Viliam †  Emil Teleky 

 

 
  

 

ST 

24.03. 

Sv. Oscar Romero,  

biskup a mučeník 

sv. omša  

pre rodiny s deťmi 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:00 

† Mária † Žofia † Agnesa † Paulína  

† Anton Marcinko 

 

 

 

 

  

 

ŠT 

25.03. 
Zvestovanie Pána, 

slávnosť 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:00 

ZBP pre Jozefa Miženčíka,  

manželku a deti s rodinami   

 

 
  

 

PI 

26.03. 

Sv. Emanuel, mučeník,  

ľub. spomienka 

o 17:30 hod.  

KRÍŽOVÁ CESTA 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:00 

† Mária †  Juraj Kakaščík † Juraj  

† Helena † Mária † švagrovia Jozefovia 

  
 

 

 

SO 

27.03. 
Sv. Nikodém,  

ľub. spomienka 

Šarišské 

Michaľany 

 

8:00 

 

† Štefan †  Petra Merňáková 

 

 

  

 

NE 

28.03. 

 

NEDEĽA 

UTRENIA PÁNA 

KVETNÁ NEDEĽA 

ROK  „B“ 

Šarišské 

Michaľany 
 

10:00 

Poďakovanie Márie Miklošovej za 70 r. 

a ZBP pre manžela a deti s rodinami 

 

Ostrovany 
 

9:00 

 

Za veriacich farnosti 



o človeku, ktorý potrebuje materiálnu pomoc, dajte mi prosím vedieť, aby sme mu pomohli s nákupom tých 

najnutnejších vecí. Takto si prejavme bratskú lásku a pomoc. 

 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. 

 V nebezpečenstve smrti je, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu. 

 Nech budeme kdekoľvek dodržujme vždy a všade všetky platné hygienické opatrenia R. - O. - R.  
 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. 

 Drahí bratia a sestry, prežívajme toto pôstne obdobie s farskou aktivitou s názvom PÔSTNY EXODUS 

2021. Bližšie informácie nájdete na farskej webovej stránke alebo na FB. 

 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.  

 Záležitosti z farskej kancelárie vybavujte prednostne  0911 368 759 alebo 

farnostsarisskemichalany@gmail.com 

http://www.kske.sk/
mailto:farnostsarisskemichalany@gmail.com

