
 Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: 

 Dávid MARTON, syn Marcela a Marcely rod. Bilekovej zo Šarišských Michalian a Nikola 

SOTÁKOVÁ, dcéra Mariana a Mariany rod. Šinčakovej zo Zemplínskej Širokej. Ohlasujú sa 1. - krát.   

 Peter SURGENT, syn † Štefana a Ľudmily rod. Lukáčovej z Ličartoviec a Zuzana MIŠKOVÁ, dcéra 

Jozefa a Terézie rod. Fričovej zo Šarišských Michalian. 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. 

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

 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 po lístok do sakristie. OSTATNÍ SI MÔŽU 

PRÍSŤ PO LÍSTKY NA SOBOTU A NEDEĽU OD STREDY. 

 Na sv. omše počas týždňa sa nehlásime ani nezapisujeme.  

 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. 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 17.05. - 23.05.2021 

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

 

PO 

17.05. 

Sv. Paschal Baylonský, 

rehoľník,  

ľubovoľná spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:30 

† rod. Kacvinskej, Vojtekovej  

a Veternej 

 
 

 

 

 

UT 

18.05. 

Sv. Ján I., pápež a muč.,  

ľubovoľná spomienka 

sv. omša pre deti  

3. roč. ZŠ a ich rodiny  

Šarišské 

Michaľany 
 

18:30 

† Pavol Kravec 

† Albert † Mária Marton 

 

Ostrovany 
 

17:15  

 

† Alžbeta † Ján Kopčík 

 

ST 

19.05. 

Sv. Peter Celestín,  

pápež 

ľubovoľná spomienka 

KÁNTRY 

Šarišské 

Michaľany 
 

7:30 

 

Intencia ordinára 

 

 
 

 

 

 

ŠT 

20.05. 

 

Sv. Bernardín Sienský, 

kňaz, spomienka 

sv. omša  

pre rodiny s deťmi 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:30 

 

† Anton † Mária † Anton Némethy 

 

 
  

 

PI 

21.05. 

Sv. Krištof Magallanes,  

kňaz a spoločníci,  

sv. omša pre mládež 

KÁNTRY 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:30 

ZBP pre rod. Viktora Durkáča,  

deti, vnúčatá a pravnúčatá 

 

Ostrovany 
 

7:30 

 

† Štefan † Juliana 

 

SO 

22.05. 

Sv. Rita z Kassie, 

rehoľníčka, spomienka 

Sv. omša s platnosťou  

za nedeľu pre seniorov 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:30  

 

Za veriacich farnosti 

 

Ostrovany 
 

17:15  

Poďakovanie Terézie za 70 r.  

a ZBP pre manžela a deti s rodinami 

 

 

NE 

23.05. 

ZOSLANIE  

DUCHA  

SVÄTÉHO 

slávnosť 
 

(Turíce) 

Šarišské 

Michaľany 

 

7:30 

 

Za veriacich farnosti 

 

10:30 

Za dar viery pre rod. Reginy a synov 

Marka, Erika a Antona s rodinami 

Ostrovany 
 

9:00 

Poďakovanie Andrey za 20 r.  

a prosba o ZBP a dary Ducha Svätého 



 Rodina, ktorej úmysel je slúžený, nech do pondelka 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. 

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

Eucharistie. Vo ŠTVRTOK na sv. omšu pozývam rodiny s deťmi.  

 Od 24.05. po sv. omši bude nácvik detí pred slávnosťou prijatia sv. zmierenia a Eucharistie. 

 Do farského kostola v PIATOK na sv. omšu pozývam žiakov 8. a 9. roč. + mládež pripravujúcu sa na 

prijatie sv. birmovania aj mladých manželov s rodinami. 

 Krsty, sobáše je možné sláviť s obmedzeným počtom, podmienené sú 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 17.05. Šarišské Michaľany 17:30 18:10 Dôchodcovia 

Utorok 18.05. Ostrovany 16:15 17:00 Deti + Mládež + Dospelí  

Piatok  

21.05. 

Ostrovany 8:00 8:50 Dôchodcovia 

Šarišské Michaľany 17:15 18:10 Deti + Mládež + Dospelí  

mailto:farnostsarisskemichalany@gmail.com

