
 Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:  

 Marek GALAJDA, syn Jozefa a Jany rod. Dvorščákovej z Orkucian a Mária SLUŠNÁ, dcéra Jozefa 

a Márie rod. Goliášovej zo Šar. Michaľanoch Ohlasujú sa 3. - krát. 

 Lukáš MIKITA, syn Pavla a Heleny rod. Semančíkovej z Jakubovian a Veronika SEMANOVÁ, dcéra 

Slavomíra a Ivety rod. Polákovej zo Šar. 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. 

 Dekrét o odvolaní dišpenzu, ktorým boli veriaci oslobodení od sv. omše v nedeľu a v prikázaný 

sviatok: Potom, čo sme prešli najťažšou fázou pandémie koronavírusu a postupne sa rozširuje počet 

zaočkovaných, Konferencia biskupov Slovenska na svojom júnovom zasadaní sa zhodla na tom, že pre 

dobro všetkých veriacich nie je viac potrebné predlžovať dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a v 

prikázaný sviatok a tiež že v každej diecéze na Slovensku dôjde k obnoveniu povinnej účasti na sv. omši v 

zmysle kán 1247. 

Týmto dekrétom s účinnosťou od 30. júna 2021 odvolávam dišpenz, ktorý oslobodzoval našich 

veriacich od povinnosti zúčastniť’ sa na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok. 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 28.06. - 04.07.2021 

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

 

PO 

28.06. 

Sv. Irenej,  

biskup a mučeníci, 

Poďakovanie za školský rok 

sv. omša pre rodiny 

Šarišské 

Michaľany 
 

7:30 

† Alžbeta Lukáčová 

(pohrebná) 

 

Ostrovany 
 

17:15  

 

† Peter Jaco 

UT 

29.06. 

 

Sv. Peter a Pavol,  

apoštoli, 

slávnosť  

 

Prikázaný sviatok 

Šarišské 

Michaľany 

 

7:30 

 

Za veriacich farnosti 

 

18:30 

 

† Peter Galajda 

 

Ostrovany 
 

17:15  

Poďakovanie Márie Jendrekovej za 70 r.  

a ZBP pre manžela a deti s rodinami 

 

ST 

30.06. 

Prvých sv. mučeníkov Cirkvi 

v Ríme, ľub. spomienka 

Poďakovanie za školský rok 

sv. omša pre rodiny 

Šarišské  

Michaľany 

 

18:30 

 

† Apolónia † Igor Mešťánek 

 

 
  

 

ŠT 

01.07. 

 

FÉRIA 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

† Margita Krajňáková 

(pohrebná) 

 

 
 

 

 

 

PI 

02.07. 

PRVÝ PIATOK 

 

Návšteva  

Panny Márie,  

sviatok 

Šarišské 

Michaľany 

 

7:30 

ZBP a dary Ducha Sv. a mariánsku 

charizmu pre členov ružencového spol. 

 

18:30 

 

ZBP pre rodinu Novákovú 

 

Ostrovany 
 

17:15 

Z.B. pomoc a silu v chorobe 

 pre Ondreja Karniša 

 

SO 

03.07. 

Sv. Tomáš,  

apoštol,  

sviatok 

7:00 fatimská pobožnosť 

Šarišské 

Michaľany 
 

7:30  

† Michal Kolpák 

(ruženčiari) 

 

 
 

 

 

 

 

NE 

04.07. 

14. NEDEĽA  

V OBDOBÍ  

CEZ ROK  

„B“ 

Šarišské 

Michaľany 

 

7:30 

 

Za veriacich farnosti 

 

10:30 

Poďakovanie Stanislava Balika za 85 r. 

 a  ZBP pre celú rodinu 

 

16:30 

Sv. omša s vyslúžením sv. manželstva 

Galajda - Slušná 

 

Ostrovany 
 

9:00 

Poďak. Jozefa Slaninku za 60 r. života, 

 ZBP a dary Ducha Sv. a milosť obrátenia 



Nedeľné slávenie Eucharistie tvorí základ kresťanského života. Preto veriaci sú povinní zúčastniť’ sa na 

slávení Eucharistie v prikázaných dňoch, ak len nie sú ospravedlnení z vážneho dôvodu (por. Katechizmus 

Katolíckej cirkvi, 2181). Takýmto vážnym dôvodom zostáva zvýšené zdravotné riziko, zhoršená 

epidemická situácia v regióne, choroba alebo nevyhnutná starostlivosť’ o chorého, znížená imunita s 

rizikom vzniku choroby. Od veriacich, ktorí sa nemôžu zúčastniť omše, sa žiada, aby svätili Deň Pána a 

modlili sa, čítali Sväté písmo  a zúčastňovali sa na skutkoch lásky. 

Účasť na spoločnom slávení nedeľnej Eucharistie je naším svedectvom príslušnosti ku Kristovi a 

jeho Cirkvi a vernosti voči nim,  ktorým spoločne svedčíme o Božej svätosti a o svojej nádeji na spásu, 

vzájomne sa posilňujeme pod vedením Ducha Svätého (por. Katechizmus, 2182). Sv. Ján Vianney 

oprávnene tvrdí, že „nič nie je také veľké ako Eucharistia. Keby ma1 Boh niečo vzácnejšie, dal by nám to." 

Eucharistia je najväčší dar, ktorý Kristus zanechal Cirkvi - dar seba samého. 

Nastal čas vrátiť sa k spoločnému sláveniu Eucharistie v našich kostoloch a k obnove 

plnohodnotného života viery každého veriaceho kresťana - katolíka. Naďalej budú v platnosti pokyny 

týkajúce sa počtu a spôsobu účasti ako aj potrebné preventívne a hygienické opatrenia.         

Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita 
 

 AKTUÁLNE POKYNY PRI SLÁVENÍ BOHOSLUŽIEB: Podmienkou účasti na bohoslužbách podľa 

COVID AUTOMAT-u (stupeň monitoringu - zelený) sú obmedzenia na počet účastníkov hromadného 

podujatia nasledovné: na sedenie v interiéri 75% . Vonku na hromadných podujatiach potreba mať rúško! 

 Vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (ústa aj nos) RÚŠKOM. 

Pri vchode do kostola je POVINNÉ aplikovať dezinfekciu na ruky.  

 KRST, SOBÁŠ a POHREB – povinnosť mať rúško v interiéri, účastníci majú mať test, resp. očkovanie, 

v interiéri maximálny počet 75 % osôb na sedenie. Podľa platných opatrení ÚVZ SR prijímanie iba na ruku.  

 Chrám sa otvára 35 min. pred sv. omšou na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. 

 V pondelok 28.6. v Ostrovanoch  a v stredu 30.06. v Šar. Michaľanoch  pri sv. omši bude poďakovanie 

za školský rok 2020/21. Pozývam študujúcu mládež, žiakov a deti s rodičmi.  

 03.07. v Obišovciach bude celodiecézna fatimská sobotu na diecéznej úrovni.  

  V nedeľu 04.07. o 14:00 hod. vo farskom kostole bude stretnutie ruženčiarov, výmena ružencových 

tajomstiev + sčítanie prihlášok do Bratstva posvätného ruženca. 

  V nedeľu 04.07. v Hubošovciach – Jur CHVÁLY V ÚDOLÍ. Program je na nástenke. 

 09.07. bude prednáška pre snúbencov „Manželská láska za dverami spálne“ na fare o 19:30 hod.  

 MARIÁNSKE PÚTE: Keďže ide o hromadné podujatie na diecéznej úrovni, nutnosť je rúško a dôležitou 

podmienkou je bezinfekčnosť! Preto vás prosím o veľkú zodpovednosť! 

 Mariánska púť v Levoči 04.07. bude len na diecéznej úrovni. 

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

z farnosti, nech sa nahlási do 14.7. v sakristii. Predplatné za 10 čísel je 17,50 €.  

 Aktivita pre mládež a birmovancov – Objav svoju farnosť: ako miesto kde patríš; kde môžeš 

načerpať a kde sa chceš stať aktívnym členom. 
 

 

Vysluhovanie sviatosti zmierenia 

Pondelok  

28.06. 

Šarišské Michaľany 8:00 9:00 dôchodcovia 

Ostrovany 16:00 17:00 žiaci ZŠ + rodičia 

Utorok 29.06. Ostrovany 16:00 17:00 dospelí + dôchodcovia 

Streda 30.06.  Šarišské Michaľany 16:00 18:10 žiaci ZŠ + rodičia 

Štvrtok  01.07. Šarišské Michaľany 16:00 18:10 mládež + dospelí 

Piatok 02.07. Ostrovany 16:00 17:00 deti + mládež + dospelí  


