
 Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:  

 Martin FUNTAĽ, syn Miroslava a Anny rod. Mikitovej zo Sabinova a Simona TVRDÍKOVÁ, dcéra 

Jaroslava a Ľubice  rod. Sokolovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 1. - krát. 

 Erik OLEKŠÁK, syn Petra a Marty rod. Falatovej z Červenice a Terézia OLEJNÍKOVÁ, dcéra 

Slavomíra a Marcely rod. Popadičovej z Ostrovian. Ohlasujú sa 3. - 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.   

 Konferencia biskupov Slovenska rozhodla, že súčasťou návštevy privítania Svätého otca Františka na 

Slovensku bude zvonenie zvonov vo všetkých farnostiach. V nedeľu 12.09. o 15:30 h. v trvaní 5 minút.  

 JESENNÉ KÁNTROVÉ DNI: (15.09.;17.09.;18.09.) sú kántrové dni. Záväzný je jeden. Obsahom je 

poďakovanie za úrodu. V piatok pri sv. omšiach budeme ďakovať za plody vašej práce a Božej dobroty zo 

záhrad, polí a sadov. Prosím, prineste na požehnanie úrodu z vašich polí a zároveň vyzdobme nimi priestor 

pred oltárom. Ďakujem. 

 V nedeľu 19.09. bude zbierka v Šar. Michaľanoch na zvony; v Ostrovanoch na lurdskú jaskyňu. PBZ.  

 AKTUÁLNE POKYNY PRI SLÁVENÍ BOHOSLUŽIEB: s účinnosťou od 13.09.2021 je okres 

Sabinov v stupni ostražitosti. 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. Sväté 

prijímanie iba na ruku. 

Pre hromadné podujatia platí: Zaočkovaní – bez obmedzení; OTP – 25% v interiéry; základ – 

povinný zoznam účastníkov.  

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 13.09. - 19.09.2021 

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

 

PO 

13.09. 

 

Sv. Jána Zlatoústého, 

biskupa a učiteľa Cirkvi, 

spomienka 

Šarišské 

Michaľany 

 

7:30 

 

† Jozef † Agnesa Paveloví 

 
  

UT 

14.09. 

Povýšenie 

Svätého kríža, 

sviatok 

 

KOŠICE 

 

 

NÁVŠTEVA 

SV. OTCA FRANTIŠKA 

Šarišské 

Michaľany 

 

7:30 

 

† členovia jednoty dôchodcov 

 

 

ST 

15.09. 

SEDEMBOLESTNÁ 

PANNA  

MÁRIA, 

patrónka Slovenska, 

slávnosť 

KÁNTRY 

Šarišské 

Michaľany 

 

7:00 

 

† Anna † Ján † Róbert † Tomáš Bucko 

 

9:00 

† Róbert Štofan 

(nedožitých 50 r.) 

 

Ostrovany 

 

8:00 

ZBP a dary Ducha Svätého  

pre Jozefa, Devynn a Emmu 

 

ŠT 

16.09. 

Sv. Kornel, pápež 

a sv. Cyprián, biskup, 

mučeníci,  

spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
 

15:00 

od 14:00 vyložená sv. Oltárna 

† Anton Kolarčík (ruženčiari) 

 

 
 

 

PI 

17.09. 

Sv. Róbert Belarmín, 

biskup a učiteľ Cirkvi, 

sv. omša pre mládež  

a birmovancov KÁNTRY 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:00 

† rod. Tumidalskej, Lichvárovej  

a Miščíkovej 

 

Ostrovany 

 

7:30 

 

† Alex  

 

SO 

18.09. 

Sv. Jozef Kupertínsky, 

ľubovoľná spomienka 

KÁNTRY 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:00 

sv. omša s platnosťou za nedeľu 
† Aurélia Diňová 

 

Ostrovany 
 

14:30 

Sobášna sv. omša 

Olekšák - Olejníková 

 

 

NE 

19.09. 

 

25. NEDEĽA  

V OBDOBÍ 

CEZ ROK 

„B“ 

Šarišské 

Michaľany 

 

7:30 

 

† Mária † Štefan † Marko Genčur 

 

10:30 

ZBP pre Magdalénu a Mariána  

a deti s rodinami 

 

Ostrovany 

 

9:00 

Poďak. Antona a Márie Marcinkových  

za 50r. manželstva a ZBP pre rodinu 



 STRETNI  PÁPEŽA  V  KOŠICIACH  14.09.2021:  

Odchod autobusu na Luník IX. z Ostrovian je  o 7:50 hod., 

na štadión Lokomotíva zo Šarišských Michalian o 11:15 hod.  

Prosím o dochvíľnosť, buďte aspoň 10 minút pred odchodom autobusu na mieste. Ďakujem. 

Nezabudnite si so sebou zobrať: vstupenku, potvrdenie o očkovaní, občiansky preukaz, kartičku 

poistenca, lieky, vodu + drobné občerstvenie, pršiplášť, vhodné oblečenie a obuv. Prosím majte počas 

pobytu na stretnutí s pápežom RESPIRÁTOR!!! 

 

 Vstupy na štadión pre očkovaných  

Očkovaní budete vstupovať do areálu štadióna cez vstupy č. 2,3 a 4.  

 

 Vstupy na štadión pre OTP. 

Ak prídete s negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní Covid-19, v areáli štadióna budú pre vás 

vyhradené sektory a budete mať aj samostatný vstup a to vstup č. 1.  

Prosíme, rešpektujte pokyny a usmernenia usporiadateľov, ktorí vás budú navigovať do jednotlivých 

sektorov. V sektoroch pre OTP bude potrebné zachovať protipandemické opatrenia (rozostupy, rúška, 

dezinfekcia rúk). Sektory pre OTP sa budú zapĺňať až po 12.00 hodine. Táto skupina OTP nebudú môcť ísť 

na svätú omšu na záložnú plochu, keďže sme povinní zamedziť zmiešavaniu účastníkov.  

 

 QR kód je vstupenka na stretnutie.  

Zaregistrovaným účastníkom systém automaticky posiela mail s potvrdením registrácie. Následne sa údaje 

preverujú v systéme NCZI. Až po preverení bude účastníkovi stretnutia poslaná mailom vstupenka s QR 

kódom. Veríme, že v nedeľu už všetci budete mať svoju vstupenku. Ak niekomu prišiel mail so 

zamietnutým stanoviskom NCZI kvôli chybe ich systému, nech kontaktuje callcentrum, ktoré pomôže 

opraviť zápis. +421 222 200 075  

(pon – pia 8:30h – 16:30h) 

 

 Bezpečnosť. 

Pripomíname, že na všetkých Apoštolských cestách pápeža je nutné prechádzať viacerými bezpečnostnými 

kontrolami, podobne ako na letiskách. (Teda kontrola osoby a batožiny. Jedlo môžete mať, ale 

upozorňujeme vás, aby ste nebrali so sebou nožíky a ostré predmety). Prosíme Vás, aby ste si príchod 

naplánovali v dostatočnom predstihu, aby ste prešli bezpečnostnou kontrolou včas a bez stresu.  Zakázaný je 

vstup so psom.   

Zatvorenie areálu je z bezpečnostných dôvodov dve hodiny pred príchodom Svätého Otca, teda štadióna 

Lokomotívy o 15.00, Luníka IX. o 14.00.  

 Doprava, parkovanie, kyvadlová doprava a MHD v Košiciach zdarma. 
Opäť pripomíname, že dňa 14. septembra bude na území Košíc obmedzená doprava. Preto vodičov žiadame, 

aby ste sa ani nesnažili dostať sa bližšie k štadiónu, ale aby ste využili záchytné parkoviská. Informácie 

o doprave v Košiciach a parkovaní bude možné počúvať cez Rádio Slovensko na frekvencií 96,6 MHz, 

ktoré bude pravidelne informovať o napĺňaní parkovísk pre autobusy a autá. 


