
 Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:  

 Jozef JENDŽEJOVSKÝ bývajúci v Šar. Michaľanoch a Božidara LUKÁČOVÁ bývajúca v Prešove. 

Ohlasujú sa 1. - krát. 

 Rafael DRÁB, syn Pavla a Terézie rod. Karnišovej zo Šar. Michalian a Kamila KIPIKAŠOVÁ, dcéra 

Jozefa a Ľudmily rod. Mojžišovej z Medzian. Ohlasujú sa 1. - krát. 

Prekážku, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, oznámte na FÚ. 

 AKTUÁLNE POKYNY PRI SLÁVENÍ BOHOSLUŽIEB: na bohoslužbách počet účastníkov 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.  

 Farská kancelária: v čase dovoleniek je po telefonickej dohode. Ďakujem za pochopenie. 

 21.07. pozývam mládež, birmovancov, mladé rodiny s deťmi do Levoče k Panne Márii. Odchod autobusu 

o 8:00 h. z parkoviska pred COOP Jednota. Nahláste sa v sakristii do 16.07. s poplatkom 5 €; deti do 8 r. 1 €  

 23.07. budem spovedať chorých. Od 8:00 hod. v Ostrovanoch a od 9:00 hod. v Šar. Michaľanoch. 

Nahláste ich v sakristii do18.07. Prosím o prísne dodržanie preventívnych protipandemických opatrení. 

 25.07. bude zbierka v Šar. Michaľanoch na zvony; v Ostrovanoch na lurdskú jaskyňu. PBZ za milodary.  
 PROSBA POLICAJNÉHO ZBORU SR: Bratia a sestry v Kristovi, na podnet Policajného zboru SR 

venujte pozornosť tomuto oznamu. PZ SR apeluje na osobnú bezpečnosť a tiež aj na zodpovednosť voči 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 19.07. - 25.07.2021 

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

 

PO 

19.07. 

Sv. Zlatica,  

mučeníčka, 

ľubovoľná spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
 

7:30 

† Oľga † Milan Horvát † Vojtech Bendík  

† Oľga † Štefan Dužda  

 

 
 

 

UT 

20.07. 

Sv. Apolinár,  

biskup a mučeník, 

Ostrovany sv. spoveď  

od 16:00 - 17:00 hod. 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

† Albert † Mária Marton 

† Pavol Kravec 

 

Ostrovany 
 

17:15 

† Viktor † Agnesa † Františka  

† Jozef † Anna Jaco 

 

ST 

21.07. 

Sv. Vavrinec z Brindisi, 

kňaza a učiteľ Cirkvi, 

ľubovoľná spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:30 

sv. spoveď od 17:00 - 18:10  hod 
† rod. Rokošnej a Machalovej 

 
 

 

 

 

ŠT 

22.07. 
Sv. Mária Magdaléna,  

sviatok 

Šarišské 

Michaľany 
 

7:30 

 

† Emil † Irena Zborovjan 

 

 
 

 

PI 

23.07. 

Sv. Brigity, 

rehoľníčky, 

spolupatrónky Európy, 

sviatok 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

 

 † Marcel † Jolana Palčo 

 

Ostrovany 
 

7:30 

 

† Jozef † Margita † Pavol Maďar 

 

SO 

24.07. 

Sv. Šarbel Machlúf,  

kňaz,  

ľubovoľná spomienka 

Šarišské 

Michaľany 

 

7:30  

Poďakovanie Jána za 60 r.  

a ZBP pre rodinu 

  
 

 

 

 

 

NE 

25.07. 

 

17. NEDEĽA  

V OBDOBÍ  

CEZ ROK  

„B“ 

Šarišské 

Michaľany 

 

6:45 

 

Za veriacich farnosti 

 

8:00 

 

† Jozef † Helena † Vincent † Jozef Beliš 

 

10:30 

ZBP pre Emila Machalu,  

manželku  a deti s rodinami 

 

Ostrovany 

 

9:00 

Poďakovanie Františka Staviarského  

za 60 r. a  ZBP pre celú rodinu 



spoločnému majetku, pretože neustále dochádza k opätovného poškodzovaniu železničnej zastávky v Šar. 

Michaľanoch a jej blízkeho okolia. Pripomínam, že železničná zastávka slúži cestujúcej verejnosti a nie 

mládeži na trávenie voľných chvíľ. Nevstupujte do koľajiska, aby nedošlo k stretu s vlakom. Osoby, ktoré 

neoprávnene vstupujú do koľajiska za účelom krátenia si cesty, môžu spôsobiť zmätok pre rušňovodiča, 

ktorý nevie či ide o samovraha alebo iba o osobu, ktorá si kráti cestu. Prosím, aby sme si uvedomili, že 

okolie železnice a samotná budova je majetkom Železníc SR, preto ich nepoškodzujme a nedevastujme 

cudzí majetok. Používanie alkoholických nápojov alebo iných omamných, psychotropných látok 

u maloletých a mladistvých osôb škodí na zdraví a v okolí železničnej zastávky ich konzumácia je zakázaná, 

lebo je to verejné priestranstvo. Upozorňujem, že v priestoroch železničnej zastávky a jej okolí prevažne 

v nočných hodinách sa môžu zdržiavať osoby, ktoré sa dopúšťajú protiprávneho konania resp. osoby 

podozrivé zo spáchania trestnej činnosti. Dávajte si pozor na možný stret mládeže s minoritnou skupinou. 

Polícia dôrazne upozorňuje verejnosť, že bude represívne pristupovať k občanom, ktorí sa budú dopúšťať 

protiprávneho konania, za účelom spríjemnenia, zútulnenia staničných a predstaničných priestorov 

cestujúcej verejnosti. Upozorňujem rodičov na následky, ktoré nastanú pri objasnení priestupku alebo 

trestného činu, napr. zápis do registra trestov, trestno - právny postih, vyrozumenie školského zariadenia 

atď. Cieľom polície nie je len represíva ale predovšetkým prevencia. Ďakujem za pochopenie a pomoc. 

 

 


