
 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 

3. - 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.  

  Dnes 11. 04. napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby 

veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete 

pandémie. V tento deň slávi Katolícka cirkev Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá završuje Veľkonočnú 

oktávu a zdôrazňuje tajomstvo Božieho milosrdenstva. To sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou 

a zmŕtvychvstaním. Práve túto nedeľu biskupi vybrali, aby prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o 

Božiu pomoc pre pozostalých.  

Predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita 

 Každý, kto si na Nedeľu Božieho milosrdenstva nábožne uctí obraz Božieho milosrdenstva a splní 

predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. 

Otca) a pridá k tomu  nábožný povzdych (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba) môže získať úplné 

odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. Korunka k Božiemu milosrdenstvu začne o 15:00 hod.   

 USMERNENIA V ČASE PANDÉMIE: Milí farníci, vzhľadom k pozitívnemu vývoju pandemickej  

situácie na Slovensku a na základe slov predstaviteľov vlády SR, že sa začne s postupným uvoľňovaním 

opatrení, ponúkam program slávenia bohoslužieb. Pripomínam, že program bohoslužieb je závislí od 

rozhodnutie pandemickej komisie a vlády SR, uvoľniť verejné bohoslužby. V opačnom prípade budú 

bohoslužby naďalej NEVEREJNÉ, čiže bez účasti ľudí. Upozorňujem, že pokiaľ nebude povolené 

verejné slávenie s obmedzeným počtom veriacich, budem sláviť sv. omše iba vo farskom kostole. Kto 

chce, aby som odslúžil úmysel, stačí ak pošle SMS na mobilné číslo 0911 368 759, že súhlasí!   

Sv. omše, ak sa nič nepredvídané nestane, budeme vysielať z farského kostola. Do youtube 

vyhľadávača napíšte: sv. omša Šarišské Michaľany. 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 12.04 - 18.04.2021 

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

 

PO 

12.04. 

Sv. Július I., pápež 

a Sv. Jozef Moscatti, 

ľubovoľná spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:30 

ZBP a dary Ducha Sv. pre Jozefa a Martu 

Olšavských a ich deti s rodinami 

 

 
  

 

UT 

13.04. 

Sv. Martin I. 

pápež a mučeník,  

sv. omša  

pre rodiny s deťmi 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

† Mária † Ján Straka  

† Helena † Štefan Sýkora 

 

 
  

 

ST 

14.04. 

Sv. Lidvina,  

panna,  

ľubovoľná spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
 

8:00 

 

† Mária † Štefan † Marko Genčúr 

 

 

  

 

ŠT 

15.04. 

Sv. Damián de Veuster, 

kňaz,  

ľubovoľná spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:30 

 

† Andrej † Cecília Frankoví 

  
 

 

PI 

16.04. 

Sv. Bernadeta Soubirusová, 

panna,  ľubovoľná 

spomienka 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

† Mária Lešová 

(pohrebná) 

 
 

  

 

SO 

17.04. 

Sv. Rudolf, mučeník,  

ľubovoľná spomienka   

sv. omša s platnosťou  

za nedeľu 

Šarišské 

Michaľany 
 

8:00 

 

† Milan † Štefan † Anna Gajdoš 

 

 

  

 

NE 

18.04. 

 

TRETIA 

VEĽKONOČNÁ 

NEDEĽA  

Šarišské 

Michaľany 

 

9:00 

 

Za veriacich farnosti 

 

10:30 

Poďakovanie Heleny Merňákovej (90 r.)  

a ZBP pre deti s rodinami  



 Keďže je dovolená individuálna pastorácia s možnosťou vysluhovania sviatosti zmierenia ponúkam 

možnosť prijať sv. zmierenia po telefonickej dohode. Je nevyhnutné dodržiavať pandemické opatrenia. 

Podmienkou je preukázať sa začkovaním 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). Prosím, volajte na t.č.: 0911 368 759. 

 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.  

 V prípade nutnej potreby, ponúkam možnosť sv. zmierenia po telefonickej dohode starým a chorým. 

Podmienkou je preukázať sa začkovaním proti Covid-19 alebo negatívny test na Covid-19 nie starším ako 7 

dní; nemať povinnosť byť v karanténe a mať pri spovedi RESPIRÁTOR. Volajte na t.č.: 0911 368 759.  

V nebezpečenstve smrti je, možné vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu. 

 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. 

 Pozývam rodičov s deťmi, zvlášť prvoprijímajúce rodiny, aby si v UTOROK 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 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.  

 Farský kostol bude otvorený pre možnosť súkromnej modlitby denne od 15:00 do 18:00 h.  

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

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

 Prosím Vás, ktorí ste sa zapojili do pôstnej aktivity „Pôstny exodus“, aby ste prišli počas týždňa do 

sakristie po malú pozornosť: Juraj Hudák; rod. Bednárová; rod. Burdová; Anna Naďová; rod. Durkáčová; 

rod. Pomikalová; Ema Eliášová; rod. Miklošová; Natália Kozáková; rod. Kalinayová;  
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