
 Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: 

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

Slavomíra a Marcely rod. Popadičovej z Ostrovian. Ohlasujú sa 1. a 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: 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. 

 Od 06.09. sa budeme 10 min. pred sv. omšou modliť Deviatnik k Sedembolestnej Panne Márii.  

 Príprava na prvé prijatie Ježiša v Eucharistii: stretnutie rodín a detí bude 06.09. o 18:00 hod. vo 

farskom kostole.  

 SV. BIRMOVANIA: mladých pozývam každý piatok na stretnutie, ktoré začne sv. omšou, na ktorej, 

prosím seďte vpredu. 

 11-. 14.09. je výročie návštevy pápeža sv. Ján Pavla II na Slovensku (2003). 

 Počas týždňa od 06.09.-12.09. bude prebiehať dobrovoľná misijná finančná zbierka Adopcie na diaľku 

pre spoločenstvá v Kazachstane a Kirgizsku. Môžete prispieť ľubovoľnou sumou. PBZ! 

 Pozývam do služieb vo farnosti: kto má dobrý hlas a chce čítať pri sv. omšiach alebo by chcel byť členom 

dospelého spevokolu, nech príde na stretnutie po sv. omši v stredu 08.09. Zároveň, pozývam chlapcov, ktorí 

majú záujem miništrovať nech prídu na stretnutie 10.09. Vopred ďakujem.  

 Pozývame vás na toto vzácne stretnutie s pápežom Františkom. Prichádza v tomto neľahkom období 

pandémie, prichádza ako námestník Krista na zemi, aby priniesol pokoj a Apoštolské požehnanie. Pre 

všetkých nás. Buďte toho súčasťou a neváhajte za ním pricestovať do Košíc. Neostaňme ľahostajní voči 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 06.09. - 12.09.2021 

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

 

PO 

06.09. 

Výročie posviacky 

katedrálneho chrámu  

sv. Alžbety Uhorskej, 

sviatok 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:00 

 

† Justína Kiššová  

 

 
  

UT 

07.09. 

Sv. Marek Križín, Melichar 

Grodziecki, Štefan Pongrácz,  

mučeníci, spomienka 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:00 

 

 † rod. Smoterovej a Wolanskej 

 

 
 

 

 

ST 

08.09. 

Narodenie  

Panny Márie, sviatok  

sv. omša  

pre rodiny s deťmi 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:00 

ZB pomoc a ochranu pre Máriu Revákovú 

(30 r. života) 

 

Ostrovany 

 

17:00 

† Štefan (nedožitých 95 r.) 

† Anna Štelbaská 

 

ŠT 

09.09. 

Sv. Petra Clavera,  

kňaza,  

spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
 

15:00 

† Ján † Helena Juruš 

† Anton † Mária † Štefan Lichvár 

  
 

 

PI 

10.09. 

Sv. Mikuláš Tolentínsky, 

kňaz a rehoľník, 

sv. omša pre mládež  

a  birmovancov 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:00 

ZBP pre Justínu Belišovú 

a syna Martina s rodinou 

 

Ostrovany 

 

15:00 

† rod. Kraľovičovej, Jurušovej,  

Berger, Alderuco 

 

SO 

11.09. 

Sv. Emilián,  

biskup, 

ľubovoľná spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
 

7:30 

 

† Anton Kozma 

 

 
  

 

 

NE 

12.09. 

 

24. NEDEĽA  

V OBDOBÍ  

CEZ ROK  

„B“ 

Šarišské 

Michaľany 

 

7:30 

 

ZBP pre rodinu Stanislava Reváka 

 

10:30 

 

ZBP pre Jozefa, Janu a deti s rodinami 

 

Ostrovany 

 

9:00 

Poďakovanie Matúša a Kataríny za dar 

manželstva a ZB pomoc do ďalších dní 



tomuto pozvaniu a podľa svojich možností sa prichystajme a privítajme ho. V Košiciach bude pápež na 

dvoch miestach - stretne sa s Rómami na Luníku IX. a príde na štadión Lokomotívy, kde bola pred tromi 

rokmi blahorečená Anka Kolesárová. Pozývame Vás  pripomenúť si aj túto udalosť a zažiť nanovo 

atmosféru milosti a krásy.  

DO VAŠEJ POZORNOSTI DÁVAM, ŽE JE ROZŠÍRENÁ REGISTRÁCIA PRE ÚČASTNÍKOV 

V REŽIME Očkovaný Testovaný Prekonaný COVID VŠETKÝCH VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ. 

Okrem plne zaočkovaných, ktorí budú mať vlastné vstupy a sektory, sa na podujatiach na Lokomotíve i na 

Luníku IX môžu zúčastniť aj neočkovaní, ktorí sa zaregistrujú cez určený link na stránke 

www.navstevapapeza.sk a po obdŕžaní a vytlačení vstupenky sa pri označenom vstupe pre OTP (na 

Lokomotíve to bude vstup č. 1 do areálu) preukážu buď platným negatívnym testom alebo dokladom o 

prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní. Link na prihlasovanie OTP bude podľa dohody s registračným 

portálom spustený v nedeľu, 5.9.2021 o 24:00 hod. Testy je potrebné absolvovať ešte pred príchodom na 

podujatie. Upozorňujeme, že každý účastník sa MUSÍ REGISTROVAŤ.  
Viac informácií na tkkbs: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210904003 

 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210904003

