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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 34. TÝŽDNI OBDOBIA CEZ ROK 
 OD 22. 11. DO 28. 11. 2021 

PONDELOK 
22. 11. 

Sv. Cecília, panna 
a mučenica, spomienka 

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ (OP) † Ján 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ (OP) † Mária 

UTOROK 
23. 11. 

Féria 
17:30 GREGOROVCE (OP) † Ján, Katarína, Ladislav 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ (OP) † Andrej, Margita 

STREDA 
24. 11. 

Sv. Ondrej Dung-Lak 
a spol., muč., spomienka 

17:30 KANAŠ (OP) † z rod. Matisková 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ (OP) † Jozef, Alžbeta 

ŠTVRTOK 
25. 11. 

Sv. Katarína 
Alexandrijská, panna 
a mučenica, spomienka 

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ (OP) † Matej, Anna, Rozália 
17:30 VEĽKÝ ŠARIŠ  Eucharistická adorácia 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ (OP) † Jakub, Mária, Helena 

PIATOK 
26. 11. 

Féria 
17:30 MEDZANY (OP) † Za † z Ružencového bratstva 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ (OP) † Richard, Stanislava 

SOBOTA 
27. 11. 

Sp. Panny Márie 07:30 VEĽKÝ ŠARIŠ  (OP)  Za celú farnosť 
Nedeľná sv. omša 18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  (OP) Na úmysel * 

NEDEĽA 
28. 11. 

1. ADVENTNÁ 
NEDEĽA  

08:00 VEĽKÝ ŠARIŠ (OP) † Jozef, Jolana 
10:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  (OP) ZBP Jozef (60 r.) s rod. 
08:00 MEDZANY (OP) ZBP Ľudmila (50 r.) 
09:15 KANAŠ (OP) ZBP Ján (75 r.) 
10:30 GREGOROVCE (OP) † Jozef, Jozef 

REŽIM ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH. Od pondelka 22. 11. 2021 sa mení režim účasti na sv. omšiach. Podľa nového 
covidového automatu budú všetky sv. omše v našej farnosti v režime pre očkovaných a tých, ktorí chorobu covid 19 
prekonali (OP). Maximálny počet účastníkov bohoslužieb je vo všetkých kostoloch 100 ľudí. Pod «OP» sa myslia osoby, 
ktoré sú:  Kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy.  Osoby po 
prekonaní COVID-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny (ak vakcína bola podaná do 180 dní od prekonania 
potvrdeného RT-PCR3) po dobu 1 roka od prekonania COVID-19.  Osoby po prekonaní COVID-19 potvrdeného RT-
PCR2 nie staršom ako 180 dní.  Deti mladšie ako 2 roky.  Deti 2-12 rokov s testom (48h Ag, 72h PCR / LAMP). Pre 
neočkovaných budeme rozdávať vonku sv. prijímanie pri všetkých sv. omšiach. Prosím vás, aby ste mali vždy pri sebe 
potrebné potvrdenie o očkovaní alebo o prekonaní choroby. Ďakujem za porozumenie. 
ZASVÄTENIE BOŽSKÉMU SRDCU. Dnes po všetkých sv. omšiach bude krátka pobožnosť zasvätenia sa Božskému Srdcu 
Ježišovmu. Pri recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môžeme za obvyklých podmienok získať úplné 
odpustky. 
DOBROČINNÁ ZBIERKA SV. ALŽBETY. Dnes máme v našej arcidiecéze Dobročinnú zbierku sv. Alžbety. Vopred ďakujeme 
za vaše milodary. 
POŽEHNANIE ADVENTNÝCH VENCOV. Na budúcu nedeľu (1. adventná) v úvode všetkých sv. omší požehnáme adventné 
vence, ktoré položte pred oltár. 
VÝZVA FARSKEJ CHARITY. Farská charita pozýva a prosí všetkých ochotných ľudí, čo radi tvoria, o pomoc pri výrobe 
adventných dekorácií. S ohľadom na pandemickú situáciu,  dekoráciu by vyrobil každý dobrovoľník u seba doma. 
V prípade záujmu poskytneme ozdobný materiál, prípadne slamený kruh, šišky, zelené vetvy tuje. Dobrovoľníci hláste sa 
prosím u Marušky Olejňákovej +421 915 947 136 alebo Márie Vargovej +421 907 929 734. Zodpovieme prípadné 
otázky a nejasnosti. Môžete sa prípadne zapísať aj na zoznam. Množstvo inšpirácií nájdete na internete. V situácii,  
v ktorej sme, je to jeden zo  spôsobov ako sa aktívne  zapojiť do života farnosti. Na 1. adventnú nedeľu 28. 11. 2021  po 
obidvoch sv. omšiach bude možnosť zakúpiť si adventnú dekoráciu na podporu činnosti farskej charity. Dobrovoľný 
minimálny príspevok za dekoráciu je 10€. Ďakujeme za pochopenie, za  Vaše štedré srdcia a láskavé pomocné 
ruky. Dobrovoľníci FCH.  
ZBIERKA NA CHARITU. Na budúcu nedeľu (1. adventná) budeme mať zbierku na katolícku charitu. 
Ďakujeme za vaše milodary. 
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