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Farská kancelária: Pondelok, streda, piatok od 15:00h do 17:00h.  
V prvopiatkovom týždni kancelária nie je! Súrne veci vybavíme po večerných sv. omšiach! 

Sv. Jakub,  oroduj za nás! 

PORIADOK BOHOSLUŽIEB V 33. TÝŽDNI OBDOBIA CEZ ROK 
 OD 15. 11. DO 21. 11. 2021 

PONDELOK 
15. 11. 

Féria 
06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ  † Michal, Helena, Alžbeta, Michal 
18:30 VEĽKÝ ŠARIŠ  † Anton (1. výr.) 

UTOROK 
16. 11. 

Féria 
17:30 GREGOROVCE † Štefan, Zuzana, Ján, Alžbeta  
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Jozef 

STREDA 
17. 11. 

Sv. Alžbeta Uhorská, 
spomienka 

11:00 KAPLNKA SV. ALŽBETY Na úmysel arcibiskupa 

17:30 KANAŠ 
† Jozef, Janka, Ján, Helena, 

Róbert, Pavel, Pavol 

ŠTVRTOK 
18. 11. 

Féria 
06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Mária a jej rodičia 
17:30 VEĽKÝ ŠARIŠ Eucharistická adorácia 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Peter, Anna, Helena, Jozef 

PIATOK 
19. 11. 

Féria 
17:30 MEDZANY † Peter, Anna, Ján 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Anna Škropeková 

SOBOTA 
20. 11. 

Nedeľná sv. omša 

17:00 GREGOROVCE (Z) Na úmysel * 
17:00 KANAŠ (Z)  Za celú farnosť 
18:15 MEDZANY (Z) Na úmysel * 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ (Z) † Mária Angelovičová (zádušná) 

NEDEĽA 
21. 11. 

34. NEDEĽA 
V OBDOBÍ  
CEZ ROK 

- 
KRISTA KRÁĽA 

08:00 VEĽKÝ ŠARIŠ (OČ) † Štefan, Edita, Štefan 
10:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  (Z) † Margita 
08:00 GREGOROVCE (OČ)  ZBP Cecília (80 r.) 
09:15 KANAŠ (OČ) † rod. Talianová, Horoščáková 
10:30 MEDZANY (OČ) Na úmysel * 

REŽIM ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH. Všetky ranné a večerné sv. omše v pracovných dňoch sú v režime základ (Z). 
Nedeľné sv. omše slávené v sobotu večer a sv. omša o 10:00 vo farskom kostole sú režime základ (Z). Nedeľné sv. 
omše sú v režime pre plne zaočkovaných (Oč). Zo všetkých sv. omší vyhotovujeme zoznam účastníkov.  Počty 
veriacich na naše kostoly v režime základ. Veľký Šariš 35, Gregorovce 18, Medzany 21, Kanaš 10. Ďakujeme 
za pochopenie. 
ODPUSTKY V DUŠIČKOVOM MESIACI NOVEMBER.  Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých 
nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa modlitbu «Otče náš…» a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), 
môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa 
žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitbu na úmysel Sv. Otca. Taktiež je potrebné vylúčiť 
akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému. Tieto odpustky môžu byť presunuté z 2. novembra aj na iný deň 
v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.  Veriaci, ktorý nábožne navštívi 
cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. 
novembra. V tomto roku môžu byť presunuté na ďalšie dni až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu 
ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie 
a modlitba na úmysel Sv. Otca. Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, 
a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky 
na diaľku.  Stačí, ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť, 
akonáhle to bude možné, tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel 
Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. 
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. ALŽBETY. V deň sviatku sv. Alžbety budeme mať sv. omšu v kaplnke sv. Alžbety 
na cintoríne. Sv. omša bude dopoludnia o 11:00. Večerná sv. omša vo farskom kostole nebude. 
DOBROČINNÁ ZBIERKA SV. ALŽBETY. Na budúcu nedeľu budeme mať v našej farnosti Dobročinnú zbierku sv. 
Alžbety. Vopred ďakujeme za vaše milodary. 
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