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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 42/2021 
17. OKTÓBER 2021 

Týždenník farnosti  
sv. Jakuba, apoštola, Veľký Šariš 

29. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK  
 

 

 

 

 
 

 

ŤAŽKO POCHOPITEĽNÁ LOGIKA … 
Ťažko pochopiteľná logika vo svete, kde sa počítajú len tučné 

bankové kontá, víťazstvá, prvé miesta, moc sily. Ježiš si zvolil iný 
životný štýl, službu. Byť posledný, byť sluhom nie je zahanbujúce, 
je to dokonca Božské.  

Pane, túžim po tejto mentalite pokory, sile slabosti 
a víťazstvách posledných miest.  

Viem, že vždy je v mojom okolí niekto, koho môžem obslúžiť, 
tak ako Ty, Pane, celý život obsluhuješ mňa.   

(Aplikácia Zamyslenie) 

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! 

Prvé čítanie: Keď dá svoj život, uvidí ďaleké potomstvo                                         (Iz 53, 10-11) 
Žalm: TVOJE MILOSRDENSTVO, PANE, NECH JE NAD NAMI, AKO DÚFAME V TEBA 

                                  (Ž 33, 4-5. 18-19. 20+22) 
Druhé čítanie: Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti                                 (Hebr 4, 14-16) 
Evanjelium: Syn človeka prišiel, aby položil svoj život ako výkupné za mnohých  

(Mk 10, 42-45) 

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.  

MILIÓN DETÍ SA MODLÍ SV. RUŽENEC 
V pondelok 18. 10. sa aj naše deti zapoja do spoločnej modlitby 

posvätného ruženca – Milión detí sa modlí ruženec za mier a jednotu 
vo svete.  

Modliť sa budeme spoločne so žiakmi našej ZŠ vo Veľkom Šariši 
a s deťmi z Cirkevnej materskej škôlky sv. Jakuba na kostolnom dvore.  

Začiatok modlitby je o 09:00 hod.  
Pozývame aj vás pridať sa k tejto modlitbe, či už priamo na mieste 

(pri farskom kostole) alebo zo svojich domácností. 

MISIJNÁ NEDEĽA – 24. OKTÓBER 2021 
„Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“ (Sk 4,20) 

Vo všetkých kostoloch na Slovensku sa bude sláviť 
Misijná nedeľa 24. októbra. Cirkev je viac ako náš kostol, 
do ktorého pravidelne chodíme. Cirkev je celosvetové 
spoločenstvo. Misijnú nedeľu slávia farnosti celého sveta, 
aj tie najchudobnejšie. Je to najstaršia a najväčšia akcia 
solidarity na celom svete.  „Lebo my nemôžeme nehovoriť 
o tom, čo sme videli a počuli.“ (Sk 4,20) To je motto 
tohtoročnej Misijnej nedele, ktorá pozýva všetkých 
kresťanov, aby sa navzájom učili vzájomne zdieľať 
bohatstvo viery.  

Na Slovensku sa tento rok upriamujeme na Keňu, 
kde kresťania hovoria: „Sme jedna Božia rodina“.  

Na celom svete je celkovo 2500 diecéz, z ktorých sa 
viac ako 1100 nachádza v najchudobnejších častiach 
sveta. Každý rok vznikne 10 nových diecéz a 10 nových 
kňazských seminárov v misijných krajinách. Viac ako 
miliarda katolíkov sa na Misijnú nedeľu zapája 
do podpory chudobných. 

SV. LUKÁŠ, EVANJELISTA, 18. OKTÓBER 

Pane a Bože náš, 
ty si poslal svätého Lukáša 
ohlasovať slovom i písmom 

tajomstvo tvojej lásky voči chudobným; 
daj, aby všetci kresťania 

boli jedno srdce a jedna duša 
a aby všetky národy uvideli spásu, 

ktorú si im pripravil. 
Skrze Krista, nášho Pána.  

(Rímsky misál, Modlitba dňa na sviatok sv. Lukáša) 
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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 29. TÝŽDNI OBDOBIA CEZ ROK 
OD 18. 10. DO 24. 10. 2021 

PONDELOK 
18. 10. 

Sv. Lukáš, 
evanjelista, sviatok 

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ 
† Štefan, Júlia, Mária, 

Božena 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Regina 

UTOROK 
19. 10. 

Féria 
17:30 GREGOROVCE † František (10. výr.) 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Anna Škropeková  

STREDA 
20. 10. 

Féria 
(sv. omša pre deti) 

17:30 KANAŠ 
† Mária, Vojtech, Stanislav, 

Michal 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  † Margita (1. výr.) 

ŠTVRTOK 
21. 10. 

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

PIATOK 
22. 10. 

Sv. Ján Pavol II., 
pápež, ľub. spom. 

17:30 MEDZANY † Ján, František, Mária 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † František 

SOBOTA 
23. 10. 

sobášna 15:00 GREGOROVCE (OTP) Za snúbencov  

Nedeľná sv. omša 
17:00 KANAŠ (Z) Na úmysel* 
17:00 MEDZANY (Z) Na úmysel arcibiskupa 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ (Z)  Za celú farnosť 

NEDEĽA 
24. 10. 

30. NEDEĽA 
V OBDOBÍ  
CEZ ROK -  

MISIJNÁ NEDEĽA 

08:00 VEĽKÝ ŠARIŠ (OČ) † Bohuš, Maroš 
10:00 VEĽKÝ ŠARIŠ (Z)  ZBP Ján a Iveta 
08:00 GREGOROVCE (OČ) † Ján, Justína, Štefan, Jozef 
09:15 KANAŠ (OČ) † Ján, Anna, Helena 
10:30 MEDZANY (OČ)  ZBP Pavol  

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 NA RÁDIO LUMEN. Pri zbierke na Rádio LUMEN ste obetovali: vo Veľkom Šariši 
=696,65€, v Gregorovciach =140€, v Medzanoch =277€, v Kanaši =302,90€. Za vaše 
milodary úprimne ďakujeme.  
ZBIERKA NA OPRAVU STRECHY KOSTOLA V GREGOROVCIACH. Dnes máme zbierku na 
opravu strechy filiálneho kostola Narodenia Panny Márie v Gregorovciach. Úprimná 
vďaka za vašu pomoc a podporu. 
ZBIERKA NA MISIE. Budúca nedeľa je misijná. Pri tejto príležitosti budeme mať zbierku 
na katolícke misie. Ďakujeme za milodary. 
OHLÁŠKY. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: MATÚŠ ČEKAN z gr. kat. farnosti Prešov 
& ANNA BAČÍKOVÁ z gr. kat. farnosti Prešov.  


