PROGRAM BOHOSLUŽIEB 04.10. - 10.10.2021
Rímskokatolícka farnosť sv. Michala archanjela, M. R. Štefánika 21, 082 22 Šarišské Michaľany
Šarišské
Sv.
František
Assiský,
PO
Michaľany
† Jozef Kolpák
7:00
diakon, spomienka
04.10.
OČKOVANÍ
UT
05.10.

ST
06.10.

ŠT
07.10.

PI
08.10.

SO
09.10.

NE
10.10.

Šarišské
Michaľany

18:00

† Anton Kolarčík

Šarišské
Michaľany

18:00

† Margita † Štefan Urban

17:00
15:00

† z rod. Novotnej a Lukáčovej
od 14:00 hod. vyložená sviatosť Oltárna
† Vladimír Leitner

14:00

† František Drobňák
(pohrebná)

18:00

† Jozef † Paulína † Gašpar

Šarišské
Michaľany

18:00

Ostrovany

17:00

28. NEDEĽA
V OBDOBÍ
CEZ ROK
„B“

Šarišské
Michaľany

7:30

OČKOVANÍ

Ostrovany

Za veriacich farnosti
Poďakovanie Františky Feščákovej
za 85 r. a ZBP pre deti s rodinami
Poďakovanie Margity Palkovej za 85 r.
a ZBP a dary Ducha Sv. pre rodinu
Poďakovanie Žofie za 70 r. a ZBP a dary
Ducha Sv. pre deti s rodinami
ZBP, dary Ducha Sv. a ochranu
Ružencovej P. M. pre rod. Kráľovičovu

Sv. Faustína Kowalska,
rehoľníčka, spomienka
sv. omša pre rodiny s deťmi
O.T. P.
Sv. Bruno,
kňaz a zakladateľ
kartuziánov, spomienka
OČKOVANÍ
Ružencová
Panna Mária,
spomienka
OČKOVANÍ
FÉRIA
sv. omša pre mládež
a birmovancov
O.T.P.
Sv. Dionýz, biskup a spol.,
mučeníci, spom.
s platnosťou za nedeľu
O.T.P.

Ostrovany
Šarišské
Michaľany

Šarišské
Michaľany

10:30
9:00

 Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
 Michal VAVREK, syn Jozefa a Márie rod Durkáčovej zo Šarišských Michalian a Petra KMECOVÁ,
dcéra Petra a Ivety rod. Gubčíkovej z Ostrovian. Ohlasujú sa 1. - krát.
 Dávid KOCHAN, syn Juraja a † Jany rod. Ščislákovej z Pečovskej Novej Vsi a Martina NAĎOVÁ,
dcéra Mariana a Anny rod. Sedlákovej zo Šarišských Michalian. Ohlasujú sa 1. - krát.
 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 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.
 AKTUÁLNE POKYNY PRI SLÁVENÍ BOHOSLUŽIEB:
Vstup a pobyt v kostole len s prekrytými hornými dýchacími cestami RESPIRÁTOROM.
 Pri vchode do kostola je POVINNÉ aplikovať dezinfekciu na ruky.
 Sväté prijímanie iba na ruku.
 Potrebný je zoznam účastníkov na každej sv. omši.
 Počas pracovných dní sv. omše budú v režime, ktorý si môžete všimnúť v tabuľke.
Prosím, aby ste mali STÁLE pri sebe aj doklad o očkovaní, o prekonaní COVID 19 (nie starší ako 180
dní) alebo test (PCR – nie starší ako 72 hod. alebo Antigénový test nie starší ako 48 hod.)
V režime OČKOVANÍ je to bez OBMEDZENÍ.
V režime O.T.P. je v kostole povolený POČET ÚČASTNÍKOV NA SEDENIE 25%, čo znamená, že:
v Šarišských Michaľanoch môže byť v kostole - 45 ľudí a v Ostrovanoch - 20 ľudí.
 V nedeľu v kostole iba zaočkovaní!!! V okolí kostola všetci ostatní, s rúškom. Za pochopenie ďakujem
všetkým, ktorí cítia zodpovednosť a majú pochopenie a dobrú vôľu!

 Stretnutie členov ružencového bratstva bude 06.10.; začne modlitbou ruženca o 17:30 hod.
 Zbor dospelých bude mať skúšky spevu v piatok o 19:00 hod. v priestoroch starej fary.
 Kto má záujem sa pripravovať na prijatie sv. birmovania je pozvaný každý piatok na stretnutie, ktoré
začne sv. omšou. Táto sv. omša je vyhradená pre birmovancov, mladých či pracujúcich.
 Pozývam mladých, birmovancov, ale aj priaznivcov hôr v sobotu 16.10. na turistiku do Tatier. Záväzne
sa nahláste sa v sakristii do 10.10.!!! Pri nahlásení doneste aj poplatok 5 €.
 V októbri budeme sv. omše začínať spoločnou modlitbou ruženca 30 min. pre sv. omšou.
Odpustky: Plnomocné odpustky získa ten, kto sa pomodlí v kostole (verejnej kaplnke), rodine, rehoľnom
alebo náboženskom spoločenstve ruženec. V iných ako tu spomenutých prípadoch sú s modlitbou ruženca
spojené len čiastočné odpustky. Podmienkou pre získanie plnomocných odpustkov je, aby päť tajomstiev
ruženca nasledovalo bezprostredne po sebe. Ďalšou podmienkou je, aby modlitba ruženca bola spojená aj s
rozjímaniami o jednotlivých tajomstvách: a) Ak sa ruženec modlí spoločne, predmodlievajúci má na
začiatku desiatku nahlas uviesť rozjímanie o danom tajomstve; b) ak sa ruženec modlí jednotlivec, stačí, keď
sú tajomstvá v tichosti rozjímané počas modlitby.
 DEKRÉT O OSLOBODENÍ OD ÚČASTI NA SV.OMŠI
Vzhľadom na platné obmedzenia kvôli narastajúcemu počtu infikovaných koronavírusom v našich mestách
a dedinách, pre zabránenie šírenia pandémie a pre náležitú ochranu zdravia jednotlivcov zvlášť tých, ktorí sú
najzraniteľnejší, a tiež tých, ktorí sa starajú o chorých, pre všetkých vriacich nachádzajúcich sa na území
Košickej arcidiecézy s platnosťou od 18. septembra 2021 až do odvolania udeľujem dišpenz od
povinnosti zúčastniť sa sv. omše v nedeľu a prikázaný sviatok pre veriacich vo farnostiach Košickej
arcidiecézy pokiaľ sa nachádzajú podľa platného COVID automatu v 1. až 3. stupni ohrozenia
a účasť na eucharistickom slávení nie je možná pre limitovaný počet veriacich na bohoslužbe.
Tento dišpenz sa vzťahuje na veriacich danej farnosti ako aj tých, ktorí v nedeľu alebo vo sviatok sa tam
zdržujú z dôvodu práce, návštevy príbuzných či starostlivosti o rodinných príslušníkov.
Toto oslobodenie od účasti na nedeľnej sv. omši nijako neumenšuje povinnosť svätiť nedeľu ako deň Pánov.
Veľmi sa odporúča venovať primeraný čas modlitbe osobne alebo v rodine (porov. kán 1248§2). Vysielanie
sv. omše online, v televízii alebo v rozhlase, poskytuje priestor pre vytvorenie aspoň duchovného
eucharistického spoločenstva.
Súčasná situácia nás pobáda, aby sme nezabúdali na skutky pokánia, pôstu a almužny. Keď sa zjednotíme
pre spoločné dobro, dokážeme prekonať strach a s Božou pomocou odvážne čeliť výzvam nasledujúcich
dní.
+ Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita

