
 Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:  

 Pavol ADAMČÍK, syn Pavla a Evy rod. Roháľovej z Ostrovian a Barbora MELIORISOVÁ, dcéra 

Dušana a Drahomíry  rod. Škvarkovej zo Spišskej Novej Vsi. Ohlasujú sa 1. - krát. 

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

Jaroslava a Ľubice  rod. Sokolovej zo Šarišských Michalian. 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: s účinnosťou od 20.09.2021: Vstup a 

pobyt v kostole 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.  

Potrebný je zoznam účastníkov každej sv. omše.  

Počas pracovných dní sv. omše budú v režime Očkovaný - Testovaný - Potvrdenie o prekonaní COVID, 

v tomto prípade je povolený počet účastníkov na sedenie v interiéri 25%.  

V nedeľu v kostole iba zaočkovaný!!! V okolí kostola všetci ostatní, s rúškom. Za pochopenie ďakujem 

všetkým, ktorí cítia zodpovednosť a majú dobrú vôľu! 

Pre pandemické opatrenia budú odpustové sv. omše vonku v režime OTP:  

26.09. o 10:30 hod. ku cti sv. Kozmu a Damiána v Ostrovanoch - pred kostolom.  

 03.10. o 10:30 hod. ku cti sv. Michala v Šarišských Michaľanoch v areály kaštieľa.  

 26.09. je 107. Svetový deň migrantov a utečencov. Pamätajme na tento úmysel v modlitbách. 

 Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa 

uskutoční dňa 21.09. o 17:00 hodine v Kostole sv. Jozefa v Prešove (kaplnka relikvii svätých).  

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 20.09. - 26.09.2021 

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

 

PO 

20.09. 

Výročie posviacky farského 

kostola  

sv. Michala archanjela  

 

Šarišské 

Michaľany 

 

 

7:30 

 

Intencia ordinára 

 

18:00 

 

† rod. Marcinkovej a Kolarčíkovej 

UT 

21.09. 

Sv. Matúš,  

apoštol a evanjelista, sviatok  

sv. omša  

pre rodiny s deťmi 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:00 

Poďakovanie Petra a Adriany za 25 r. 

manželstva a ZBP pre deti 

 

 
 

 

 

ST 

22.09. 

Sv. Emerám,  

biskup a mučeník, 

spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
 

8:00 

† Kornel (nedožitých 80.r) 

† rod. Bučákovej a Bajusovej 

 

Ostrovany 
 

18:00 

 

† Peter Jaco 

 

ŠT 

23.09. 

Sv. Pio z Pietrelčíny,  

kňaz,  

spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
 

15:00 

od 14:00 hod. vyložená sviatosť Oltárna 

† Anton † Mária Mathia 

 
 

 

 

PI 

24.09. 

Výr. posviacky kostola  

sv. Kozmu a Damiána   

sv. omša pre mládež  

a  birmovancov 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:00 

† Anton † Mária Semanová 

† Mária Tchuriková 

 

Ostrovany 
 

17:00 

 

† Peter Galajda 

 

SO 

25.09. 

Sv. Kleopas,  

ľubovoľná spomienka 

sv. omša s platnosťou  

za nedeľu 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:00 

 

† Lucia Fischerová 

 
  

 

 

NE 

26.09. 

 

26. NEDEĽA  

V OBDOBÍ  

CEZ ROK  

„B“ 

Šarišské 

Michaľany 

 

7:00 

ZBP pre rod. Dvorščákovú, Karabinošovú 

a Maťášovú 

 

9:00 

Poďakovanie Matúš a Lucie za 15 r. 

manželstva a ZBP pre rodinu 

Ostrovany 
 

10:30 

Odpustová slávnosť 

Poďakovanie Silvie za dar života 

Za veriacich farnosti 



 ZBIERKA NA RÁDIO LUMEN bude 26.09. v Šar. Michaľanoch  a 03.10. v Ostrovanoch. PBZ za 

milodary a štedrosť.  

 BIRMOVANCI, pokračujeme v príprave na prijatie sv. birmovania. Preto vás pozývam každý piatok na 

stretnutie, ktoré začne sv. omšou, počas ktorej, prosím seďte vpredu. 

 Vyhlásenie charitatívnej zbierky pre Kubu 

Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu - 

26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka 

chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, 

ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. 

Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v 

tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať 

tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, 

keď sme to potrebovali. 

POČAS CELÉHO TÝŽDŇA v našich kostoloch bude možnosť finančne pomôcť pre chudobných na Kube. 

Krabica na milodary bude označená „Pomoc pre KUBU“. Biskupi prosia o vašu štedrosť v duchu 

povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh 

odmeň!" a ďakujeme.   

 Poďakovanie otcov biskupov. 

Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave 

návštevy Svätého Otca na Slovensku. Poďakovanie patrí našim policajtom a vojakom, hasičom a 

zdravotníkom a spolu s nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu, ktoré sa zapojili do realizácie tejto 

apoštolskej cesty. Ďakujeme za ústretovosť prezidentskej kancelárii, vláde Slovenskej republiky i miestnym 

samosprávam. Samozrejme, ďakujeme organizátorom, architektom, stavebníkom, kňazom, ktorí chystali 

liturgie, autorom programov aj všetkým účinkujúcim. Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o celú logistiku, ako 

aj tým, ktorí pomáhali zdravotne hendikepovaným osobám.  Osobitným spôsobom ďakujeme všetkým 

dobrovoľníkom a ich koordinátorom, ktorí podali nesmierny výkon. Veľmi si všetku túto pomoc vážime a 

prosíme Pána, aby ju štedro odmenil a požehnal. Svätý Otec svojou návštevou Slovenska rozsial mnoho 

dobrých semienok do našej pôdy. Ďakujeme mu za to, a prajeme všetkým, aby sme z nich dokázali 

vypestovať bohatú úrodu pre duchovné dobro celej krajiny. Ešte raz: Pán Boh všetkým zaplať a požehnaj! 

  

  
 

Vysluhovanie sviatosti zmierenia 

Streda 22.09. Ostrovany 15:00 17:50 Deti + Mládež + Dospelí  

Štvrtok 23.09. Šarišské Michaľany 14:00 14:45 Dôchodcovia + Dospelí 

Piatok  24.09. Ostrovany 15:00 16:50 Deti + Mládež + Dospelí  


