
 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. 

Michaľanoch. Ohlasujú sa 3. - 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 2. - 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 (stupeň monitoringu - zelený) sú obmedzenia na počet účastníkov hromadného 

podujatia nasledovné: Na státie max 50% kapacity, na sedenie v interiéri 75% do 500 osôb v interiéri.  

 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. Na hromadných podujatiach (ako je aj 

sv. omša) tí, ktorí sú vonku majú mať rúško! 

 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, spev je povolený, prijímanie iba na ruku.  

 Duchovný, ak je zaočkovaný tak môže spievať a čítať bez rúška. 

 Chrám sa otvára 35 min. pred začiatkom sv. omše na spoločnú modlitbu posvätného ruženca.  
 27.06. bude zbierka na Dobročinné diela svätého Otca Františka. Pán Boh zaplať a vynahraď. 

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

pripravovať na prijatie sviatosti birmovania. Bude posledný zápis k príprave na birmovku!!! 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 21.06. - 27.06.2021 

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

 

PO 

21.06. 

Sv. Alojz Gonzága,  

rehoľník,  

spomienka 

Šarišské 

Michaľany 

 

7:30 

† Edita Timková 

(ruženčiari) 

 

 
 

 

 

UT 

22.06. 

Sv. Pavlín z Noly,  

biskup, 

spomienka 

sv. omša pre rodiny s deťmi 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

 

† Anton Kolarčík 

 

Ostrovany 
 

17:15 

  

Za veriacich farnosti 

 

ST 

23.06. 

Sv. Jozef Cafasso,  

kňaz, 

ľubovoľná spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
 

7:30 

† Pavlína Petrufová 

(pohrebná) 

 

 
 

 

 

 

ŠT 

24.06. 

Narodenie  

sv. Jána Krstiteľa,   

sviatok 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:30 

Z.B. požehnanie a pomoc   

pre Juraja s celou rodinou 

 

Ostrovany 
 

17:15  

 

† Zuzana † Kristína Kalejová 

PI 

25.06. 

Sv. Viliam, opát,  

ľubovoľná spomienka  

sv. omša pre mládež  

a birmovancov 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:30 

 † Ján Krivý 

(1.výročie) 

 

 
  

 

SO 

26.06. 

Spomienka  

Panny Márie v sobotu 

sv. omša s platnosťou  

za nedeľu  

Šarišské 

Michaľany 

 

16:00  

Sv. omša s vyslúžením sv. manželstva 

Široň - Kendická 

 

Ostrovany 

 

17:15 

† Helena Nehilová 

† rod. Kazimírovej a Spišákovej 

 

 

NE 

27.06. 

 

13. NEDEĽA  

V OBDOBÍ  

CEZ ROK  

„B“ 

Šarišské 

Michaľany 

 

7:30 

  

ZBP pre Ivetu Zmátlovú a dcéru 

 

10:30 

Poďakovanie Paulíny Martonovej  

za 80 r. a ZBP pre deti s rodinami 

Ostrovany 
 

9:00 

Poďakovanie Františka a Márie Gubčík  

za 50 r. manž. a ZBP pre rodinu 



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

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

 POVZBUDENIE K NÁVRATU NA BOHOSLUŽBY 

Slovenskí katolícki biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo  

najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Vplyvom okolností bola táto účasť dlhý čas zakázaná alebo 

limitovaná. Vďaka zlepšujúcej sa situácii je však stále viac možné chrámy bez ťažkostí navštevovať.  

Mediálne prenosy liturgií poskytli vzácnu pomoc v pandemických časoch, nemôžu však natrvalo nahradiť 

osobnú prítomnosť na liturgii. Bolo by nesprávne, keby sme si na slávenia pred obrazovkami zvykli alebo 

sme ich pokladali za plnohodnotnú alternatívu. 

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na 

nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30.06.2021 

Následne povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať 

zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme, tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad 

zhoršená epidemická situácia. 

Všetkým ostatným biskupi pripomínajú povinnosť nábožnej účasti, samozrejme, so starostlivým dodržaním 

platných opatrení. Kňazi nech veriacich vedú k ďalšiemu prehlbovaniu horlivosti a k chápaniu dôležitosti 

spoločnej oslavy Boha na liturgických zhromaždeniach. 

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

Pozývam snúbenecké páry, ktoré ešte túto tému nemali, aby ma kontaktovali do 25.06.2021.   
 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 táboru: Pre nízky záujem púť detí do Obišoviec a farský letný tábor nebude. 

 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 zapísal 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. 


