
 10.,11.,12.05. sú prosebné dni. Záväzný je jeden deň. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu. 

  Od 14.05. sa budeme 15 min. pred sv. omšou modliť NOVÉNU k Duchu Svätému pred slávnosťou Turíc. 
 Mesiac máj je zasvätený Panne Márii. Litánie Loretánske sa budeme modliť 15 min. pred sv. omšou. 

 V UTOROK pozývam všetky deti + rodičov a deti 3. ročníka ZŠ pripravujúce sa na sv. prijímanie.  

 Skúšanie detí pred sv. prijímaním bude v utorok po sv. omši. 

 Vo štvrtok po večernej sv. omši v kostole bude stretnutie o pastoračných aktivitách na tento rok. 

 16.05. je zbierka na katolícke masmédia. Vďaka za milodary pre TV Lux, Rádio Lumen a katolícku tlač. 

 POKYNY PRI BOHOSLUŽBÁCH: Podmienkou účasti na bohoslužbách v našej farnosti je negatívny 

test alebo potvrdenie o výnimke z testovania, pričom v chráme môže byť 1 osoba na 15m².  

 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.  

 LÍSTKY NA NEDEĽNÉ SV. OMŠE:  Prosím aby tí, ktorí ešte neboli v kostole na sv. omši a majú 

záujem, aby si prišli po sv. omši v pondelok, utorok, stredu a štvrtok po lístok do sakristie. OSTATNÍ 

SI MÔŽU PRÍSŤ PO LÍSTKY NA SOBOTU A NA NEDEĽU VO ŠTVRTOK A PIATOK. 

 Na sv. omše počas týždňa sa nezapisujeme.  

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 10.05. - 16.05.2021 

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

 

PO 

10.05. 

Sv. Ján z Avily,  

kňaz 

ľubovoľná spomienka 

Šarišské 

Michaľany 

 

14:00 

† Mária Galková 

(pohrebná) 

 

18:30 

 

† Ján † Antónia Štofaník 

 

UT 

11.05. 

bl. Sára Salkaháziová, panna 

a mučenica, spom. 

sv. omša pre deti  

a 3. roč. ZŠ a ich rodiny  

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

 

† Anna † Jozef Kalinay 

 

Ostrovany 
 

17:15 

 

† Jozef † Anton † Jozef † Margita Barník 

 

ST 

12.05. 

Sv. Nerea a Achila, 

mučeníkov  

a sv. Pankráca, mučeníka,  

ľubovoľná spomienka 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

SV. OMŠA S PLATNOSŤOU  
† Mária Palšová (ruženčiari) 

  
 

 

 

 

ŠT 

13.05. 

NANEBOVSTÚPENIE  

PÁNA,  

slávnosť   

 

Prikázaný  

sviatok 

Šarišské 

Michaľany 

 

7:00 

sv. omša pre seniorov 

Za veriacich farnosti 

 

18:30 

 

ZBP pre rodinu Štelbacku a Knapíkovu 

Ostrovany 

15:30 

sv. omša pre seniorov 

Poďak. Žofie Marcinkovej za 80 r. života 

a za 60 r. manželstva s Františkom 

 

17:15 

ZBP pre rodinu Imricha Jaca,  

sr. Ester a deti s rodinami 

PI 

14.05. 

Sv. Mateja,  

apoštola,  

sviatok 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

† Štefan † Mária † Imrich † Ondrej  

† Helena Miženčíkoví  

 

 
 

 

 

SO 

15.05. 

Sv. Žofia,  

panna a mučenica,   

sv. omša s platnosťou  

za nedeľu pre seniorov 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:30  

ZBP pre rodiny Jarábovu, Šaderovu  

a Rakašovu 

 

Ostrovany 

 

17:15  

 

ZBP pre rodinu Vincenta Kubeka 

 

 

NE 

16.05. 

 

SIEDMA 

VEĽKONOČNÁ 

NEDEĽA  

Šarišské 

Michaľany 

 

8:00 

 

Za veriacich farnosti 

 

10:30 

ZBP pre Imricha, Petra , Danielu, 

Jaroslava, Mariána a Jarmilu Drábovu 

 

Ostrovany 

 

9:15 

 

ZBP pre Helenu Revákovu s rodinou  



 Chrám sa bude otvárať 30 min. pred začiatkom sv. omše. PROSÍM, ABY STE 10 MINÚT PRED 

ZAČIATKOM SV. OMŠE UŽ BOLI NA SVOJICH MIESTACH. V prípade, že v chráme budú 5 minút 

pred sv. omšou voľné miesta, budú vpustení aj tí, ktorí boli aj v predchádzajúci deň. 

 Rodina, ktorej úmysel je slúžený, nech do 11.05. v sakristii oznámi počet osôb. Ak tak neurobí, nebude im 

rezervované miesto v kostole!!! Prosím, aby na sv. omše v našom kostole prioritne prichádzali farníci.  

 Rodina z inej farnosti, nech zostane pred kostolom. Toto pravidlo neplatí v prípade pohrebu, sobáša.  

 Maximálny počet osôb vo farskom kostole je 50, v Ostrovanoch 25 (vrátene kňaza a kostolníka). 

 Z obradov majú byť úplne vylúčené osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky 

respiračného infekčného ochorenia. Prosím, buďme zodpovední voči sebe navzájom. 

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

 Krsty, sobáše je možné sláviť s obmedzeným počtom a sú podmienené dodržaním hygienických opatrení.  

 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. Nevyhnutné je 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).  
 

 

 

 

Vysluhovanie sviatosti zmierenia 

Pondelok 10.05. Šarišské Michaľany 17:30 18:10 Dôchodcovia 

Utorok 11.05. Ostrovany 16:00 17:00 Deti + Mládež + Dospelí  

Piatok 14.05. Šarišské Michaľany 17:30 18:10 Deti + Mládež + Dospelí 

mailto:farnostsarisskemichalany@gmail.com

