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Úradné hodiny vo farskej kancelárii: Pondelok, streda a piatok od 15.00h do 17.00h.  

V prvopiatkovom týždni kancelária nie je! Súrne veci vybavíme po večerných sv. omšiach. 

CESTA 41/2021 
10. OKTÓBER 2021 

Týždenník farnosti  
sv. Jakuba, apoštola, Veľký Šariš 

28. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK  
 

 

 

 

 
 

ROZDAŤ A NASLEDOVAŤ… 
Sú ľudia, ktorí sa túto požiadavku Ježiša Krista snažia plniť doslova a do písmena. 

Odchádzajú do kláštora. Takto chcú dokázať, že sa úplne zriekajú svojho vlastníctva a chcú 
vážne žiť v absolútnej chudobe. Nám ľuďom žijúcim vo víre moderného sveta sa zdá  táto 
požiadavka neuskutočniteľná a márne si 
lámeme hlavu, ako ju realizovať vo svojom 
hekticky ladenom živote. Hovorí sa, 
že nezáleží na tom, koľko toho vlastníme, ale 
aký postoj k majetku zaujmeme (a nejedná 
sa samozrejme len o majetok). To je síce 
pravda, ale všeobecná skúsenosť skôr hovorí 
toto: „Čím má človek väčšie bohatstvo, tým viac 
rastie jeho túžba mať ešte viac.“ Jednoducho ako 
sa vraví: „S množstvom rastie chuť.“ 
V niektorých prípadoch by sa dalo dokonca hovoriť o neukojiteľnom majetníckom pude – 
o nenásytnosti a hrabivosti. Akonáhle sa mu človek postaví na odpor, začnú sa v človeku 
ozývať všemožné protesty. Vyskúšať si to môže každý, keď je napríklad vyzvaný k tomu, 
aby daroval nejaké «svoje» veci… Každá vec, každá drobnôstka v nás vyvoláva spomienky, 
ku každej sme nejako naviazaní, pútaní citovým vzťahom. Ak sa chce človek v tejto evanjeliovej 
požiadavke chudoby naozaj niečo naučiť, nesmie dlho otáľať a s vecami sa rozprávať, ale musí 
k nim byť trochu neľútostný a mať pritom stále na pamäti tú ťavu, ktorá lezie uchom ihly. 
Každý človek totiž k bohatstvu tiahne a keď už nemôže hromadiť peniaze, hromadí aspoň veci. 
O všetko nás nakoniec ochudobní smrť. Preto Kristova požiadavka chudoby je vlastne akási 
vzdialená príprava na to posledné ochudobnenie, ktoré príde vďaka našej smrti. Na toto 
konečné stretnutie s Ním, na audienciu, na ktorú si z tohto sveta nesmieme vziať nič iné než 
skutky lásky k Bohu a k blížnemu, nás chce pripraviť aj dnešné evanjelium. 

(Aplikácia Zamyslenie) 

Prvé čítanie: Bohatstvo v porovnaní s múdrosťou som nepokladal za nič           (Múd 7, 7-11) 
Žalm: OBDARUJ NÁS, PANE, MÚDROSŤOU SRDCA                                           (Ž 90, 12-13. 14-15. 16-17) 
Druhé čítanie: Božie slovo rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca                         (Hebr 4, 12-13) 
Evanjelium: Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a príď a nasleduj ma! (Mk 10, 17-30) 

http://0.0.0.41/776%2023%2029
http://www.farnostvelkysaris.sk/
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Dobrovoľný príspevok na vydávanie Cesty je 0,20€. Uzávierka príspevkov je vždy vo štvrtok do 18.00hod.  

REŽIM ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH 
Od pondelka 20. 9. 2021sa okres Prešov nachádza vo fáze 1. stupňa ohrozenia (červená farba 

covid automatu).  Sv. omše pre plne zaočkovaných sú bez limitu (sv. omše o 8:00 vo farskom 
kostole a všetky sv. omše slávene na filiálkach v nedeľu). Tieto sú v oznamoch označené príznakom 
– (OČ). Z týchto sv. omší musíme vyhotoviť zoznam zúčastnených.  
 Na bohoslužbách, na ktorých sa zúčastňujú aj nezaočkovaní sa stanovuje: 1 osoba 

na 15m2 (sv. omše cez týždeň, nedeľné sv. omše slávené v sobotu večer a sv. omša o 10:00 
v nedeľu). Tieto sv. omše sú v oznamoch označené príznakom – základ (Z). Z týchto sv. omší 
musíme vyhotoviť zoznam zúčastnených.  

PROSÍME VÁS, REŠPEKTUJTE TÚTO ZÁLEŽITOSŤ. ZAVÄZUJE NÁS TO VO SVEDOMÍ!!! 
 Počty veriacich na naše kostoly v režime mix. Veľký Šariš 35, Gregorovce 18, Medzany 21, 

Kanaš 10. 
 V interiéri sa má používať respirátor FFP 2. 
 PROSÍME, ABY STE SI VŽDY VYBRALI LEN JEDNU SV. OMŠU! 

SV. TERÉZIA OD JEŽIŠA (AVILSKÁ), 15. OKTÓBER 
Svätá Terézia z Avily sa narodila 28. marca 1515 v Avile v strednom Španielsku. Pochádzala 

zo šľachtickej rodiny. Jej rodičia Alonso Sanchez de Cepeda a Beatriz de Ahumada boli veľmi 
zbožní. Ako 16 ročnú ju otec zaviedol do kláštora augustiniánok v Avile na výchovu a vzdelanie. 
Sprvu sa jej to nepáčilo, ale čoskoro si život v tichu 
zamilovala. Po jedenapolročnom pobyte však ochorela. 
Roku 1535 bez vedomia otca tajne odišla do kláštora 
karmelitánok v Avile. O rok prijala rehoľné rúcho. No v roku 
1537 ochorela – sužovali ju bolesti hlavy, kŕče v hrudi, 
choroba srdca, žalúdok, mala horúčku. Lekári jej nevedeli 
pomôcť. V roku 1555 sa modlila v kláštornej kaplnke a tam 
v modlitbe urobila rozhodnutie, že chce slúžiť jedine Bohu. Pocítila, že do jej srdca sa vrátil pokoj. 
Veľa času trávievala v modlitbe. Boh jej dal často milosť zjavení a mystických zážitkov. V mystickom 
zážitku jej anjel zlatým horiacim šípom prebodol srdce. Na srdci, ktoré je doteraz uložené v Albe, 
vidno jazvy od tohto zranenia. Terézia si vyžiadala dovolenie z Ríma, aby mohla založiť dom, 
v ktorom by bola pôvodná prísnosť. Ani provinciál karmelitánok nemal nič proti tomu. 24. augusta 
1562 tam vstúpila Terézia s troma spoločníčkami.  

V kláštore zaviedla veľmi prísne pravidlá. Žiadna rehoľníčka nesmela mať majetok. Chodili 
bosé, odeté v hrubom drsnom rúchu. Ako posteľ im slúžila doska so slamníkom. Jedli dvakrát 
denne, mäso nikdy. Svet nemal do kláštora prístup. Terézia bola vždy najprísnejšia k sebe. Robila 
tie najhoršie práce, obsluhovala pri stoloch a povzbudzovala sestry. Pápež Gregor XIII. potvrdil jej 
pravidlá, a tak vznikla druhá vetva karmelitánskeho rádu. Terézia spolupracovala so sv. Jánom 
z Kríža, spoločne sa im podarilo založiť viacero mužských karmelitánskych kláštorov s pôvodnou 
prísnosťou. Určitý čas bol Ján aj jej spovedníkom a sám dosiahol tiež vysoký stupeň mystických 
zážitkov. Terézia napísala aj vlastné diela, ako Životopis, Cesta k dokonalosti, Rozjímania 
o Veľpiesni, Vnútorný hrad, Vzdychy duše k Bohu (básnická zbierka).  

Zomrela 4. októbra 1582 po krátkej a ťažkej chorobe v Albe, v kláštore, ktorý sama založila. 
Sama však vedela už osem rokov pred svojou smrťou o tom, kedy príde hodina jej odchodu 
zo sveta. Boh jej to zjavil v mystickom zážitku. Pochovali ju v Albe. Pri jej hrobe sa stalo množstvo 
zázrakov. 

http://www.zivotopisysvatych.sk/jan-z-kriza/
http://www.zivotopisysvatych.sk/jan-z-kriza/
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Dobrovoľný príspevok na vydávanie Cesty je 0,20€. Uzávierka príspevkov je vždy vo štvrtok do 18.00hod.  

RODINNÝ KÚTIK 
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Dobrovoľný príspevok na vydávanie Cesty je 0,20€. Uzávierka príspevkov je vždy vo štvrtok do 18.00hod.  

PORIADOK BOHOSLUŽIEB V 28. TÝŽDNI OBDOBIA CEZ ROK 
OD 11. 10. DO 17. 10. 2021 

PONDELOK 
11. 10. 

Féria 
06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Ján 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Anna 

UTOROK 
12. 10. 

Féria 
17:30 GREGOROVCE † Mária, Ján, Veronika 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Anna, Andrej 

STREDA 
13. 10. 

Féria 
17:30 KANAŠ  ZBP Ružencové bratstvo 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  † Anna, Peter, Helena, Jozef 

ŠTVRTOK 
14. 10. 

Féria 
06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Ondrej, Margita 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Anton, Anna 

PIATOK 
15. 10. 

Sv. Terézia od 
Ježiša, p. a uč. C.,  

17:30 MEDZANY Za žijúcu a zomrelú rodinu 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Veronika (1. výr.), Viliam 

SOBOTA 
16. 10. 

Nedeľná sv. omša 

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

NEDEĽA 
17. 10. 

29. NEDEĽA 
V OBDOBÍ  
CEZ ROK 

08:00 VEĽKÝ ŠARIŠ (OČ)  ZBP Milan a Terézia 
10:00 VEĽKÝ ŠARIŠ (Z)  ZBP Anna a Michael 
08:00 MEDZANY (OČ) † Kristína  
09:15 KANAŠ (OČ)  ZBP Ján s rod. 
10:30 GREGOROVCE (OČ)  ZBP Jozef 

OKTÓBROVÉ POBOŽNOSTI. Posvätný ruženec sa spoločne modlíme pred večernými sv. 
omšami od 17:40 hod., na filiálkach tak ako po iné roky. 
ŠTVRTKOVÉ ADORÁCIE SV. OLTÁRNEJ. Keďže sa počas mesiaca október spoločne 
modlievame pred večernou sv. omšou posvätný ruženec, štvrtková adorácia sa celý 
mesiac nebude konať. 
STRETNUTIE BIRMOVANCOV. V piatok po večernej sv. omši bude stretnutie birmovancov. 
ZBIERKA PRE CHUDOBNÝCH NA KUBE. Pri zbierke pre chudobných na Kube ste obetovali:  
v Gregorovciach =170€. Za vaše milodary úprimne ďakujeme.  
ZBIERKA NA RÁDIO LUMEN. Dnes máme zbierku na Rádio Lumen. Ďakujeme 
za milodary. 
ZBIERKA NA OPRAVU STRECHY KOSTOLA V GREGOROVCIACH. Naši spolubratia 
v Gregorovciach opravujú strechu kostola. Potrebujú našu finančnú pomoc. Na budúcu 
nedeľu budeme mať preto v celej našej farnosti zbierku na túto opravu strechy. Vopred 
úprimná vďaka za vašu pomoc a podporu. 
OHLÁŠKY. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: MATÚŠ ČEKAN z gr. kat. farnosti Prešov 
& ANNA BAČÍKOVÁ z gr. kat. farnosti Prešov.  
 


