
 Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:  

 Samuel ŠIROŇ, syn † Miloslava a Jany rod. Vrlíkovej. Narodený v Ružomberku a bývajúci vo Švošove 

a Zuzana KENDICKÁ, dcéra  Jozefa a Magdalény rod. Halekovej. Narodená v Prešove a bývajúca v Šar. 

Michalian. Ohlasujú sa 2. - krát.  

 Marek GALAJDA, syn Jozefa a Jany rod. Dvorščákovej. Narodený v Prešove a bývajúci v Orkucanoch a 

Mária SLUŠNÁ, dcéra Jozefa a Márie rod. Goliášovej. Narodená v Prešove a bývajúca v Šar. 

Michaľanoch. 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. 

 AKTUÁLNE POKYNY PRI SLÁVENÍ BOHOSLUŽIEB: Podmienkou účasti na bohoslužbách podľa 

COVID AUTOMAT-u sú obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia nasledovné: nad kapacitu 

50% interiérového priestoru na sedenie. 

 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.  

 Podľa platných opatrení ÚVZ SR, spev je povolený, prijímanie iba na ruku. Spev veriacich obmedziť na 

minimum, duchovný a organista spievať môže. 

 Duchovný, ak je zaočkovaný tak môže spievať a čítať bez rúška ak dodržiava odstup aspoň 2 m. 

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

ZAČIATKOM SV. OMŠE UŽ BOLI NA SVOJICH MIESTACH.  

 20.06. pri sv. omšiach bude zbierka v Šar. Michaľanoch na zvony; v Ostrovanoch na lurdskú jaskyňu. 

Pán Boh zaplať.  

 Do farského kostola v PIATOK na sv. omšu pozývam žiakov 9. roč. a mladých + starších, ktorí sa chcú 

pripravovať na prijatie sviatosti birmovania. 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 14.06. - 20.06.2021 

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

 

PO 

14.06. 

Sv. Valér a Rufín,  

mučeníci, 

ľubovoľná spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
 

7:30 

† Viktor  

(od dôchodcov) 

 

 
  

UT 

15.06. 

Sv. Vít,  

mučeník 

ľubovoľná spomienka  

sv. omša pre rodiny 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

 

† Milan † Štefan † Alžbeta Zborovjan 

 

Ostrovany 
 

17:15  

† Pavlína Telesnická 

(pohrebná) 

 

ST 

16.06. 

Sv. Neit, 

mučeník, 

ľubovoľná spomienka 

Šarišské  

Michaľany 
 

18:30 

Poďakovanie Jozefa za 20 r. kňazstva 

a ZBP a dary Ducha Sv. do služby  

 

 

  

 

ŠT 

17.06. 

 

sv. Nikander a Marcián, 

vojaci a mučeníci,  

ľubovoľná spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
 

7:00 

 

Za veriacich farnosti 

 

 

  

 

PI 

18.06. 

Sv.  Gregor Barbarigo, 

biskup, ľub. spomienka,  

sv. omša pre mládež  

a birmovancov 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

 

† rod. Vaverkovej a Verbovskej  

 

Ostrovany 
 

7:30 

 

† rod. Leššovej a Švecovej 

 

SO 

19.06. 

Sv. Juliana Falkonieriová 

panna,  

ľubovoľná spomienka 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30  

 

† Agnesa Mazárová 

 

Ostrovany 
 

17:15 

 

Intencia ordinára 

 

 

NE 

20.06. 

12. NEDEĽA  

V OBDOBÍ  

CEZ ROK  

„B“ 
 

DEŇ OTCOV 

Šarišské 

Michaľany 

 

7:30 

Poďak. Jozefa a Márie Mikloš za 45 r. 

manž. a ZBP a dary Ducha pre rodinu 

 

10:30 

ZBP a dary Ducha Sv. pre Jozefa a Máriu 

Vavrekových a deti s rodinami 

Ostrovany 
 

9:00 

 

ZBP pre Justínu Krafčákovú deti s rod. 



 18. júna o 10:00 hod. v Dóme sv. Alžbety v Košiciach bude diakonská vysviacka. 

 19. júna o 10:00 hod. v Dóme sv. Alžbety v Košiciach bude kňazská vysviacka.  

 V utorok 22.06. vo farskom kostole bude na sv. omši 18:30 hod.  stretnutie RODIČOV a DETÍ 2. roč. 

ZŠ, ktorí sa v školskom roku 2021/2022 chcú pripravovať na prijatie Eucharistie. 

 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 €. Časopis sa odporúča pre 

deti 1.- 4. ročníka ZŠ. 

 Informácie k letnému farskému táboru: Podľa predbežných informácií, budú PCR testy pred nástupom 

do tábora povinné pre deti od 10 rokov a mal by ich preplácať štát.  

Hygienické opatrenia sa budú riadiť  podľa odporúčaní hlavného hygienika Slovenskej republiky.   

 Je potrebné potvrdenie o bezinfekčnosti. Vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladajú okrem detí aj všetky 

osoby, ktoré sa zúčastňujú v tábore, teda animátori, Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň pred 

začiatkom tábora.   

Vo vyhlásení sa uvádza: a) že dieťa (alebo iná osoba zúčastnená na akcii) nejaví známky akútneho 

ochorenia (napríklad horúčky alebo hnačky), vzhľadom k epidemiologickej situácii rozširujeme vyhlásenie 

o údaje príznakov infekcie COVD-19, t.j. zvýšená teplota, kašeľ, dýchavičnosť, atď., 

 b) v priebehu 14 dní pred odchodom neprišlo dieťa (alebo iná osoba prítomná na akcii) do styku s osobou 

chorou na infekčné ochorenie, alebo podozrivou z nákazy a ani jemu, ani inému príslušníkovi rodiny, 

žijúcemu s ním v spoločnej domácnosti, nie je nariadené karanténne opatrenie. 

 Ak sú rodičia, ktorí majú vážny záujem dať dieťa do farského denného tábora, nech to prídu oznámiť do 

sakristie do 20.06.2021, aby sme sa stihli pripraviť. Ďakujem. 

 V sakristii po sv. omši (okrem nedele) budem zapisovať úmysly sv. omší na rok 2021. Prosím, aby ste na 

papieri priniesli napísané úmysly, aby som ich správne napísal do 25.06.2021. 

 Aktivita pre mládež a birmovancov – Objav svoju farnosť: ide o predstavenie života vo farnosti 

mladým ľuďom. Projekt má tri fázy, v ktorej upriamujeme pozornosť mladých na to, že farnosť je miesto, 

kde patria. 2. fáza sa chce venovať téme možnosti načerpania vo farnosti. V tretej fáze chceme pozvať 

mladých, aby vyšli zo seba a stali sa aktívnymi vo svojej farnosti. 

 


