
 Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:   
 Róbert MAŤUŤA bývajúci v Šar. Michaľanoch a Lenka SOVIČOVÁ bývajúca v Prešove. Ohlasujú sa 2. - krát. 

 René ŠEJIRMAN, syn Marka a Beáty rod. Kaiserovej z Rožkovian a Erika KIPIKAŠOVÁ, dcéra Miroslava 

a Emílie rod. Mitrovej zo Šarišských Michalian. Ohlasujú sa 2. - krát. 

 Jozef JENDŽEJOVSKÝ bývajúci v Š. M. a Božidara LUKÁČOVÁ bývajúca v Prešove. Ohlasujú sa 3. - 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 3. - 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%. 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. Vonku je potrebné 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 prijímanie iba na ruku.  

 02.08. možno získať vo farských, katedrálnych a františkánskych kostoloch úplné odpustky „PORCIUNKULY“. 

Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Otče náš a vyznaním viery 
(Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. 

 07.08. sa naša farnosť modlí za potreby diecézy pri eucharistickej farskej poklone. Začne o 8:30 hod. a odloženie 

bude o 17:45 hod. Prosím vás, zapíšte sa, aby bola zabezpečená stála poklona. 

 V sobotu 28.08. pozývam na púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Prihlásený musí byť plne 

zaočkovaný!!! Záväzne sa prihláste do 20.08. v sakristii aj s poplatok na autobus 13 €. Odchod ráno o 6.00 hod. 

z parkoviska pred COOP Jednota. 
 12.-15.09.2021 navštívi Slovensko pápež František. Na podujatia pri návšteve pápeža Františka, budú môcť ísť iba 

plne zaočkovaní ľudia. Zaočkovanosť budú kontrolovať pri vstupe. Plná zaočkovanosť znamená minimálne dva 

týždne po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny a tri týždne po jednodávkovej vakcíne.  

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 02.08. - 08.08.2021 

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

 

PO 

02.08. 
PORCIUNKULA 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:30 

† Mikuláš 

(1. výročie) 

  
 

 

UT 

03.08. 

Sv. Peter biskup;  

a sv. Lýdia, 

ľubovoľná spomienka 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

† Margita † Imrich † Margita  

† sr. Alžbeta Oršuľáková 

 

Ostrovany 
 

17:15 

 

† Anton † Elena Kipikašová 

 

ST 

04.08. 

Sv. Ján Mária Vianney,  

kňaz, 

spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
Stretnutie členov ružencového bratstva začne  

modlitbou ruženca o 18:00 hod. + výmena tajomstva 

 

 

 

18:30 

† Gregor Roháľ 

(10. výročie) 

 

ŠT 

05.08. 

Výročie posvätenia hlavnej 

mariánskej baziliky v Ríme 

(Panny Mária Snežnej) 

Šarišské 

Michaľany 
 

7:30 

ZBP a pravú mariánsku úctu pre členov 

ružencového bratstva 

 

 
 

 

PI 

06.08. 

Prvý piatok 

PREMENENIE  

PÁNA, 

sviatok 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:30 

 

† František † Mária † Ján † Mária Fabián 

 

Ostrovany 
 

17:15 

ZBP pre rodiny Spišákovu,  

Kipikašovu a Mihaličkovu 

 

SO 

07.08. 

CELODENNÁ  

EUCHARISTICKÁ  

POKLONA  

Šarišské 

Michaľany 

 

7:30  

fatimská pobožnosť od 7:00 hod. 

† Anton Kolarčík 

 

18:00 

s platnosťou za nedeľu 

† Vladimír Leitner 

 

 

NE 

08.08. 

 

19. NEDEĽA  

V OBDOBÍ  

CEZ ROK  

„B“ 

Šarišské 

Michaľany 

 

7:30 

Poďakovanie Dušana Haľka za 60 r. života 

a ZBP pre jeho rodinu 

 

10:30 

ZBP pre Tomáša a Agnesu Mikloš 

a deti s rodinami 

 

Ostrovany 
 

9:00 

ZBP pre Agnesu a Konštantína Jaco  

a deti s rodinami  


