
 POKYNY PRI SLÁVENÍ BOHOSLUŽIEB:  

Z uznesenia vlády vyplýva, že pri ceste na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst sa nevyžaduje 

test. Rovnako nebude vyžadovaný ani na vstup na bohoslužbu. S účasťou verejnosti boli verejné bohoslužby 

doteraz zakázané od 01.01.2021. Ich konanie sa riadi Covid automatom. 

„Prežívanie viery v spoločenstve je omnoho plnohodnotnejšie než slávenie v online podobe. Je dobré, že od 

pondelka 19.04. sa už môžeme stretnúť v chráme, hoci s obmedzeniami. Pre veriacich je táto možnosť veľmi 

dôležitá: intenzívne si žiadajú, aby mohli pristupovať ku sviatostiam. Samozrejme, chápeme, že naďalej trvá 

vážnosť pandemickej situácie, a preto kňazov aj veriacich žiadame, aby pri sláveniach zodpovedne dodržali 

opatrenia a dbali na ochranu zdravia každého človeka," reagoval predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský.  

"Kvôli limitovanej účasti - sú veriaci oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách, 

ktoré budú až do úplného uvoľnenia opatrení pokračovať aj cez médiá alebo sociálne siete." 

Nepreceňujme zlepšenú pandemickú situáciu! Preto podmienkou účasti na bohoslužbách v našej 

farnosti je negatívny test alebo potvrdenie o výnimke z testovania (očkovanie), pričom v chráme môže 

byť 1 osoba na 15 m². Vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami 

(ústa aj nos) RESPIRÁTOROM. Pri vchode do kostola je NUTNÉ aplikovať dezinfekciu na ruky. 

Miesta na sedenie sú presne označené číslami, prosím, aby ste to rešpektovali. Z obradov majú byť úplne 

vylúčené osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného 

ochorenia. Prosím vás, buďme zodpovední a trpezliví voči sebe navzájom. 

 SV. OMŠE: Chrám sa bude otvárať 30 min. pred začiatkom sv. omše. Buďme k sebe ohľaduplní 

a prestriedajme sa, aby sa do kostola dostal aspoň raz za týždeň každý, kto má záujem. V prípade, že v 
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PO 

19.04. 

Sv. Lev IX.,  

pápež,  

spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:30 

† Jozef Machala - kňaz 

† Žofia † Vincent Machala 

 

 
 

 

UT 

20.04. 

Sv. Anicét, pápež,  

ľubovoľná spomienka 

sv. omša  

pre rodiny s deťmi 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

† Anton † Marián † Božena  

† Jozef † Alžbeta Dvorščák  

 

Ostrovany 
 

14:00  

† Irena Jaklovská 

(pohrebná) 

 

ST 

21.04. 

Sv. Anzelm,  

biskup a učiteľ cirkvi, 

spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
 

7:30 

† Anton Lichvár 

(ruženčiari)  

 

 
  

 

ŠT 

22.04. 

 

Sv. Soter, pápež,  

ľubovoľná spomienka 

sv. omša pre deti 3 .ročníka 

ZŠ a ich rodiny  

Šarišské 

Michaľany 
 

18:30 

 

† František Jaráb † deti 

 

Ostrovany 

 

17:15  

 

† Valent Andreánsky 

 

PI 

23.04. 

Sv. Vojtech,  

biskup a mučeník, 

spomienka 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

ZBP pre Mikuláša a Annu Gargalíkovú 

a deti s rodinami  

 

Ostrovany 
 

7:30 

† Margita Spišáková 

(nedožitých 80r. ) 

 

SO 

24.04. 

Sv. Juraj, 

 mučeník, spomienka 

sv. omša s platnosťou  

za nedeľu  pre seniorov 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30  

 

† Anton Palko 

 

Ostrovany 
 

17:15  

† Irena Kraľovičová 

(pohrebná) 

 

 

NE 

25.04. 

 

ŠTVRTÁ 

VEĽKONOČNÁ  

NEDEĽA 

DOBRÉHO  

PASTIERA 

Šarišské 

Michaľany 

 

8:00 

Poďakovanie Sabiny a Bartolomeja 

Zborovjan za 50 r. manž. a ZBP pre rod 

 

10:30 

ZBP pre Janu Drábovú (55 r.) 

manžela a deti s rodinami 

 

Ostrovany 
 

9:15 

Poďakovanie Martiny za 50 r. života 

a prosba o ZBP a dary Ducha Svätého  

https://www.tkkbs.sk/automat


chráme budú 5 minút pred sv. omšou voľné miesta, môžu vstúpiť aj tí, ktorí boli aj v predchádzajúci deň. 

Rodina, ktorej úmysel bude slúžený nech v sakristii v predstihu oznámi počet osôb, a tiež príďte skôr. Na 

sv. omše počas týždňa sa nebudeme zapisovať. Na sv. omše v nedeľu sa budú v sakristii počas týždňa 

rozdávať lístky. 

Vo farskom kostole je možný maximálny počet 50 osôb, v Ostrovanoch 25 osôb.  

 V UTOROK na sv. omšu pozývam iba rodičov a deti 3. ročníka ZŠ pripravujúce sa na prvé prijatie 

Eucharistie. Vo ŠTVRTOK na sv. omšu pozývam rodiny s deťmi. Sv. omše sú s príhovorom pre deti! 

 Do farského kostola v PIATOK na sv. omšu pozývam žiakov 8. a 9. roč., mládež a mladých manželov.  

 Príprava na vyslúženie sv. manželstva každý pár samostatne! Prosím snúbencov, aby ma kontaktovali. 

 Od 18.04. je TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA. Modlime sa na tento úmysel.   

 V nedeľu Dobrého pastiera je zbierka na kňazský seminár. Pán Boh zaplať za vaše milodary. 

 Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť s obmedzeným počtom a sú podmienené dodržaním 

hygienických opatrení.  

 Ďakujem vám, že 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.  

 Namiesto Anjel Pána sa počas veľkonočného obdobia modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.   

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

 Vysluhovanie sviatosti zmierenia: Kto má záujem nech sa zapíše v kostole. Je nevyhnutné dodržať 

pandemické opatrenia. Podmienkou je preukázať sa zaočkovaním proti Covid-19 alebo negatívnym testom 

na Covid-19 nie starším ako 7 dní; nemať povinnosť byť v karanténe (aj dobrovoľnej) a zachovať všetky 

pandemické opatrenia  (Dezinfekcia rúk - odstup -RESPIRÁTOR).  
 

 

VYHLÁŠKA ÚVZ SR  č. 186 uverejnená 16.04.2021 určuje: 

a) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu umožniť len s náležite 

prekrytými hornými dýchacími cestami,  

b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové 

rukavice,  

c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady, u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie 

je možné,  

d) dodržiavať respiračnú etiketu,  

e) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného 

ochorenia,  

f) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,  

g) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri 

prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,  

h) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,  

i) zakazuje sa podávanie rúk,  

j) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou,  

k) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,  

l) počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden 

návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode 

dospelej osoby; pokiaľ plocha určená pre návštevníkov nedosahuje 90 m2 , v kostole alebo obdobnom priestore sa v 

jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 návštevníkov; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v 

sprievode dospelej osoby. 

Vysluhovanie sviatosti zmierenia 

Pondelok 19.04. Šarišské Michaľany 17:30 18:15 Dôchodcovia 

Utorok 20.04. Šarišské Michaľany 17:30 18:15 Deti + Mládež + Dospelí  

Štvrtok 22.04. Ostrovany 16:15 17:00 Deti + Mládež + Dospelí  

Piatok  

23.04. 

Ostrovany 8:00 8:50 Dôchodcovia 

Šarišské Michaľany 17:00 18:15 Deti + Mládež + Dospelí  

mailto:farnostsarisskemichalany@gmail.com

