
 Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:  

 Erich SLAMINKA, syn Stanislava a Janky rod. Kaščákovej zo Šarišských Michalian a Klára 

KRAVCOVÁ, dcéra Milana a Anny rod. Škapurovej z Lipan. Ohlasujú sa 1. - krát. 

 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 2. - 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. 

  Zelený štvrtok:  
 Omša svätenia olejov bude v katedrále 1. apríla 2021 o 10.00 s vymedzenou účasťou kňazov.  

 Zelený štvrtok vo farnosti: kňaz môže sláviť omšu bez účasti ľudu aj v inom než farskom kostole, 

napríklad vo filiálnom alebo v kaplnke rehoľného spoločenstva.   

 Veľký piatok a Veľkonočná vigília: bohoslužby sú len v katedrále, farských kostoloch a kostoloch 

mužských reholí. 

- Požehnanie veľkonočných jedál (aj vzhľadom na hygienické opatrenia) sa nekoná tradičným spôsobom za 

účasti kňaza. Vykoná ho otec alebo matka pri rodinnej modlitbe pred spoločným stolovaním. Modlitbu 

požehnania zverejním vo Farskom liste a tiež bude umiestnená v kostole k dispozícii.   

 04.04. pápež František o 12:00 hod. udelí z balkóna baziliky sv. Petra požehnanie Urbi et Orbi.   

 Vysielanie naživo sláveniach Veľkého týždňa s o. arcibiskupom Bernardom z katedrály na www.telke.sk: 

Zelený štvrtok 10.00 a 18.00; Veľký piatok 15.00, Biela sobota 19.00 a Veľkonočná nedeľa 10.30    

 Na Veľký piatok je PRÍSNY PÔST. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, tento skutok sa nedá 

nahradiť iným skutkom kajúcnosti.  

 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!  

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 29.03 - 04.04.2021 

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

 

PO 

29.03. 

Sv. Ludolf,  

biskup,  

ľub. spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:00 

† Jozef † Alžbeta † Jozef Lipták 

† Jozef Kolpák  

 

 

  

 

UT 

30.03. 

Sv. Ján Klimak,  

opát,  

ľub. spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
 

8:00 

† Helena † Andrej † Jozef † Andrej  

† Mikuláš † Alžbeta † Mikuláš Adzim 

 

 

  

 

ST 

31.03. 

Sv. Benjamín,  

diakon a mučeník,  

sv. omša  

pre rodiny s deťmi  

Šarišské 

Michaľany 

 

18:00 

 

† Ján † Margita † Jozef Žgravčák 

 

 
  

 

ŠT 

01.04. 

ZELENÝ ŠTVRTOK  

PÁNOVEJ  

VEČERE 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

Prosba o Božie požehnanie a silu Ducha 

Svätého k službe pre kňazov rodákov 

 

Ostrovany 
 

9:00 

 

Úmysel ordinára 

PI 

02.04. 

VEĽKÝ  

PIATOK 

Deň prísneho pôstu 

Šarišské 

Michaľany 

 

11:00 

 

KRÍŽOVÁ CESTA 

 

15:00 

OBRADY 

Veľkého piatku  

 

SO 

03.04. 

BIELA  

SOBOTA 
 

Veľkonočná vigília 

Šarišské 

Michaľany 
 

20:30 

 

Za veriacich farnosti 

 

 

  

 

NE 

04.04. 

 

VEĽKONOČNÁ 

NEDEĽA 

PÁNOVHO 

ZMŔTVYCHVSTANIA 

Šarišské 

Michaľany 
 

10:00 

 

ZBP pre Vieroslavu a Slavomíra (40 r.) 

 

Ostrovany 

 

9:00 

 

Za veriacich farnosti 



Z farského kostola, ak sa nič nepredvídané nestane budeme vysielať na youtube kanáli večerné sv. 

omše + nedeľu. Stačí, keď do youtube vyhľadávača napíšete: sv. omša Šarišské Michaľany. Na tieto 

sv. omše môžu prísť 2 osoby z rodiny, ktorej úmysel je slúžený, s tým, že pri sv. omši budú čítať. 

 Farský kostol v Šarišských Michaľanoch bude otvorený pre možnosť súkromnej modlitby bez toho, aby 

sa organizovali akékoľvek spoločné náboženské úkony, a za predpokladu, že sa naraz nezhromaždí viac 

osôb a zaručí sa splnenie požiadavky na fyzickú vzdialenosť medzi osobami denne od 15:00 do 17:00 hod. 

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

 Hoci sú veriaci dišpenzovaní od fyzickej účasti na nedeľnej sv. omši, povzbudzujem vás, aby ste sa 

pripojili prostredníctvom médií k vysielanej sv. omši a nezabúdali na prax duchovného svätého prijímania.  

 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.  

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

dodržaním hygienických opatrení. Hromadné akcie sú nedovolené: spovedanie, rozdávanie sv. prijímania. 

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

 Nech sme kdekoľvek zodpovedne dodržujme vždy a všade všetky 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. 

 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.   

 Záležitosti z kancelárie FÚ vybavujte prednostne 0911 368 759; farnostsarisskemichalany@gmail.com 

mailto:farnostsarisskemichalany@gmail.com

