
 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 3. - 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 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. 

 POKYNY PRI SLÁVENÍ BOHOSLUŽIEB: Podmienkou účasti na bohoslužbách v územných 

obvodoch okresov zaradených v II. stupni ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u sú obmedzenia na počet 

účastníkov hromadného podujatia nasledovné: nad kapacitu 25% interiérového priestoru na sedenie, avšak 

maximálne do počtu 250 osôb, alebo 50% exteriérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 

500 osôb, v prípade státia, nad 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri 

 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.  

 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 31.05. - 06.06.2021 

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

 

PO 

31.05. 

Sv. Petronela,  

panna a mučenica,  

ľubovoľná spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:30 

 

ZBP pre Šimona a Henricha Kovaľa 

 

Ostrovany 
 

17:15  

 

ZBP pre Stanislava a Moniku Červeňák 

UT 

01.06. 

Sv. Justín, 

mučeník, 

spomienka  

sv. omša pre rodiny 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

 

† Marta Schillerová 

 

Ostrovany 
 

17:15  

 

† Peter Jaco 

 

ST 

02.06. 

Sv. Marcelína a Petra, 

Mučeníkov,  

sv. omša s platnosťou 

 zo slávnosti 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:30 

 

ZBP pre rodinu Tarhaničovú 

 

Ostrovany 

 

17:15  

† Agnesa Jacová 

(nedožitých 100 r.) 

 

 

ŠT 

03.06. 

 

Najsvätejšieho  

Kristovho  

Tela a Krvi,  

Slávnosť 
 

Prikázaný sviatok 

Šarišské 

Michaľany 

 

7:00 

 

Za veriacich farnosti 

 

18:30 

ZBP pre Helenu Zborovjanovú  

a deti s rodinami 

 

Ostrovany 

 

17:15  

 

ZBP pre rodinu Vyrostekovú 

 

 

PI 

04.06. 

PRVÝ PIATOK 
 

Sv. Kvirín,  

biskup a mučeník,  

sv. omša pre mládež  

a birmovancov 

Šarišské 

Michaľany 

 

7:30 

 

Intencia ordinára 

 

18:30 

 

† z rod. Dankovej a Eliášovej 

 

Ostrovany 
 

17:15 

† Oto † Margita † Alžbeta  

† Ondrej † Agnesa 

 

SO 

05.06. 

Sv. Bonifác, biskupa 

a mučeník, spomienka 

sv. omša s platnosťou  

za nedeľu pre seniorov 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:30  

ZBP a dary Ducha Sv. pre členov 

ružencového bratstva 

 

Ostrovany 

 

17:15  

Poďakovanie Terézie Maďarovej za 80 r. 

a ZBP pre manžela, deti a vnúčatá 

 

 

NE 

06.06. 

10. NEDEĽA  

V OBDOBÍ  

CEZ ROK  

„B“ 

Šarišské 

Michaľany 

 

7:30 

 

† Anton Seman 

 

10:30 

 

ZBP pre rodinu Eliášovú 

Ostrovany 
 

9:00 

Poďakovanie František a Agnesa  

za 50 r. manž. a ZBP pre deti s rod. 



 Počas týždňa od 31.05. - 06.06. bude prebiehať finančná podpora Adopcie na diaľku pre misijné 

spoločenstvá v Kazachstane a Kirgizsku. Do vyznačenej krabičky môžete prispieť ľubovoľnou sumou, ako 

malú pozornosť si môžete zobrať  misijnú čokoládovú tyčinku. Pán Boh zaplať a vynahraď. 

 BIELY TÝŽDEŇ: od 31.05. - 06.06. pozývam sv. omšu prvoprijímajúce rodiny s deťmi. Deti 

a rodičia budú mať rezervované miesta v kostole. 

  Na slávnosť Kristovho Tela a Krvi namiesto procesie bude vyložená sviatok Oltárna. V Šar. 

Michaľanoch od 7:45 do večernej sv. omše; v Ostrovanoch od 14:00 hod. prosím, aby členovia ružencového 

bratstva zabezpečili stálu poklonu a zapísali na 30 min. adoráciu počas celého dňa. Veriaci, ktorý sa zúčastní 

na speve hymnu Ctíme túto Sviatosť slávnu, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.    

 "Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s 

pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. 

júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na miesto zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa 

sčítať (čo je najlepšie). Alebo možno zavolať na obecný/mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný 

asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV. 

Ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom 

asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie údajov 

sčítania je užitočné pre našu obec, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte 

neurobili. Ďakujeme!" 

 Do farského kostola v PIATOK na sv. omšu pozývam žiakov 9. roč. + birmovancov. 

 Stretnutie ruženčiarov s výmenou tajomstiev v Šar. Michaľanoch: 31.05. (1,2 ruža); 01.06. (3.a 4. ruža); 

02.06.  (5.a 6 ruža); 03.06. (7. + 8. a 9. ruža); 04.06. (10 + 11 a 12 ruža). Prosím ruženčiarov, aby mali 

trpezlivosť a boli k sebe ústretoví, keď prídu na sv. omšu. Rešpektujme obmedzenia, ktoré sú stále platné 

pre náš okres. Ďakujem za pochopenie. 

 02.06. sa budeme 10 min. pred sv. omšou modliť novénu pred slávnosťou Božského Srdca Ježišovho. 

 Kto má záujem objednať si časopis REBRÍK na školský rok 2021/22, cez spoločnú objednávku 

z farnosti, nech sa nahlási do 14.07. v sakristii. Predplatné za 10 čísel je 17,50 €. Časopis sa odporúča pre 

deti 1.- 4. ročníka ZŠ. 

 V sakristii po sv. omši (okrem nedele) budem zapisovať úmysly sv. omší do konca roka 2021. Prosím, 

aby ste na papieri priniesli napísané úmysly, aby som ich správne napísal. Prednosť majú životné jubileá 

a iné výročia a tiež výročné sv. omše za zomrelých, ktoré rovnako treba prísť nahlásiť.  


