
 Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:  

Samuel ŠIROŇ, syn † Miloslava a Jany rod. Vrlíkovej zo Švošova a Zuzana KENDICKÁ, dcéra  Jozefa 

a Magdalény rod. Halekovej 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. 

 10 min. pred sv. omšou modlime novénu pred slávnosťou Božského Srdca Ježišovho. 

 POKYNY PRI SLÁVENÍ BOHOSLUŽIEB: Podmienkou účasti na bohoslužbách v územných 

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

účastníkov hromadného podujatia nasledovné: nad kapacitu 50% interiérového priestoru na sedenie, avšak 

maximálne do počtu 250 osôb; na státie v interiéri 100 ľudí, ale v našich podmienkach nikto. 

 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. 

 Zbor môže spievať s dodržiavaním opatrení (buď očkovaní alebo testovaní členovia). 

 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.  
 11.06. na slávnosť Božského Srdca Ježišovho je svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov. 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 07.06. - 13.06.2021 

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

 

PO 

07.06. 

Sv. Róbert,  

opát,  

spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
 

7:30 

† Irena Turóciová 

(ruženčiari) 

 

 
 

 

 

UT 

08.06. 

Sv. Medard,  

biskup, 

ľubovoľná spomienka 

sv. omša pre rodiny 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

† Vladimír Leitner 

(pohrebná) 

 

Ostrovany 
 

17:15 

† Anton Barník 

† Milan Nakata 

 

ST 

09.06. 

Sv. Efrém,  

diakon a učiteľ Cirkvi  

spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:30 

 

† Karol † Regina † Milan Olšavský 

 

 

 

 

 

 

ŠT 

10.06. 

Bl. Diana,  

panna,  

ľubovoľná spomienka  

Šarišské 

Michaľany 
 

7:00 

 

Intencia ordinára 

 

 
 

 

PI 

11.06. 

Najsvätejšie  

Srdce Ježišovo,  

slávnosť 

sv. omša pre mládež  

a birmovancov 

Šarišské 

Michaľany 

 

7:30 

  

Za veriacich farnosti 

 

18:30 

 

† Augustín † Magdaléna 

 

Ostrovany 
 

17:15  

ZBP pre rodiny Spišákovu,  

Ernstovu a Skočejovu 

 

SO 

12.06. 

Najsvätejšie Srdce  

Panny Márie, spomienka 

sv. omša s platnosťou  

za nedeľu  

Šarišské 

Michaľany 
 

18:30  

 

Za veriacich farnosti 

 

Ostrovany 
 

17:15  

 

† Jiří † Lukáš Vyhnánek 

 

 

NE 

13.06. 

 

11. NEDEĽA  

V OBDOBÍ  

CEZ ROK  

„B“ 

Šarišské 

Michaľany 

 

7:30 

 

ZBP pre rodiny Marcinkovu a Lapošovu 

 

10:30 

ZBP pre Agnesu a  Andreu Haničákovú 

a Petra a Miroslava s rodinou 

Ostrovany 
 

9:00 

ZBP pre Agnesu a Helenu  

a deti s rodinami 



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

chcú pripravovať na prijatie sviatosti birmovania.. 

 Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho po sv. prijímaní bude odprosujúca pobožnosť. Veriaci, ktorí 

sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu predpísanú na túto slávnosť, môže získať za 

obvyklých podmienok úplné odpustky. 

 12.06. bude stretnutie ruženčiarov s promótorom ružencového bratstva v Šar. Michaľanoch. Začne 

o 17:45 hod. prednáškou a bude pokračovať sv. omšou. Prosím ruženčiarov o dochvíľnosť a 

disciplinovanosť. Ďakujem za pochopenie. 

 "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!" 

 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.  

 Téma očkovania sa dnes na nás valí zo všetkých strán a množstvo protichodných informácií neraz 

vyvoláva chaos až znechutenie. Ako odlíšiť pravdu od mýtov a hoaxov? Ako prekonať strach?  

Júnová brožúrka s názvom Očkovať? Z edície Viera do vrecka z dielne Vydavateľstva DON BOSCO 

ponúka dôležité fakty a súvislosti, ktoré vám môžu pomôcť nájsť potrebné odpovede. Autormi brožúrky sú 

Doc. RNDr. Tatiana Betáková, DrSc. a ThLic. Ján Viglaš.  

 


