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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 43/2021 
24. OKTÓBER 2021 

Týždenník farnosti  
sv. Jakuba, apoštola, Veľký Šariš 

30. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK  
 

 

 

 

 
 

SEDIEŤ PRI CESTE … 
Sedieť pri ceste je zaujímavá pozícia. 

Na mieste kde sa všetci hýbu, ty sa ani nepohneš. 
Tento obraz je obrazom mnohých duší, ktoré na 
ceste zastali, nehýbu sa,  ba dokonca «sedia». 
Stretnutie s Ježišom je to, čo rozhýbe 
dušu.  Slepec tak vyskočí a ide. Nie je to prvýkrát, 
kedy Ježiš vytrhne z letargie nejakú dušu. Spomeň 
si na Zacheja, na učeníkov z Emauz.  

V neposlednom rade dnes chce rozhýbať aj 
mňa.  Aby som iba «nesedel» ako štatista, ale «vyskočil» a nasledoval ho.  

Dnešný deň som pozorný na vnuknutie Sv. Ducha aby som rozpoznal, čo pre mňa 
znamená «vyskočiť». 

(Aplikácia Zamyslenie) 

REŽIM ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH 
Od pondelka 25. 10. 2021sa okres Prešov bude nachádzať vo fáze 2. stupňa ohrozenia (bordová 

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 pre naše kostoly v režime základ. 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: Privediem ich späť; bude medzi nimi slepý i chromý                            (Jer 31, 7-9) 
Žalm: VEĽKÉ VECI UROBIL S NAMI PÁN A MÁME Z TOHO RADOSŤ                 (Ž 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6) 
Druhé čítanie: Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho                            (Hebr 5, 1-6) 
Evanjelium: Rabboni, aby som videl!                                                                  (Mk 10, 46b-52) 

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.  

ZA SYNODÁLNU CIRKEV: SPOLOČENSTVO, SPOLUÚČASŤ A MISIA 
Svätý Otec František 7. marca 2020 ohlásil XVI. riadne generálne zhromaždenie Synody 

biskupov, ktoré sa koná na tému: Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia. 
Tri roky trvajúci synodálny proces, rozčlenený do troch fáz 

a pozostávajúci z konzultácií, modlitieb a rozlišovania, sa započal 9. a 10. 
októbra 2021 a vyvrcholí zhromaždením v októbri 2023 v Ríme.  

Synoda, ktorá sa zakončí zasadnutím biskupov v októbri 2023, teda 
neprebieha len vo Vatikáne, ale v každej partikulárnej Cirkvi piatich 
kontinentov. Jej trojročný harmonogram je rozčlenený do troch fáz: 

diecéznej, kontinentálnej a univerzálnej: 
„Integrálny synodálny proces sa uskutoční autentickým spôsobom jedine vtedy, ak doňho budú 

zahrnuté partikulárne Cirkvi.“ 
Ide teda o pozvanie osobnej angažovanosti každého veriaceho na tomto procese. Svätý Otec 

chce, aby neodpovedal len biskup a kňaz, ale každý veriaci, aby ovocím bola naša schopnosť 
nachádzať odpovede a hlbšie prežívať autentickú a živú vieru. 

Cieľom synodálneho procesu je zapojenie všetkých pokrstených katolíkov do spoločnej reflexie 
a modlitby, ktorých ovocím bude vyjadrenie názorov i podnetov pre rozvoj Cirkvi. To všetko na 
základe otvorenosti pre postrehy jednotlivých členov Cirkvi i celých spoločenstiev a vnuknutí Ducha 
Svätého. 

Slávnostné otvorenie synodálnej cesty, pozostávajúce z uvažovania, modlitby a slávenia 
Eucharistie, sa uskutočnilo 9. a 10. októbra 2021 vo Vatikáne za prítomnosti Svätého Otca. 

• Prvá fáza na úrovni partikulárnej cirkvi sa začína v nedeľu 17. októbra pod vedením 
diecézneho biskupa. Cieľom tejto fázy je konzultácia Božieho ľudu na základe 
prípravného dokumentu Sekretariátu synody, ktorý je sprevádzaný dotazníkom a tzv. 
vademecum s návrhmi ako uskutočniť konzultáciu v každej partikulárnej cirkvi. Tieto 
konzultácie v 1. fáze prebiehajú i na dikastériách Rímskej kúrie, združeniach vyšších 
rehoľných predstavených či federáciách zasväteného života, medzinárodných laických 
hnutiach, univerzitách či teologických fakultách. Na úrovni diecéz rozlišovanie vyvrcholí 
«predsynodálnym stretnutím», z ktorého výstup pôjde príslušnej biskupskej konferencii. Tá sa 
zíde na istý čas rozlišovania a urobí syntézu, ktorú do začiatku apríla 2022 zašle 
generálnemu sekretariátu synody. V septembri 2022 bude zverejnený prvý pracovný 
dokument Instrumentum laboris a dostanú ho všetky partikulárne cirkvi. 

• Druhá fáza (kontinentálna), bude nasledovať od septembra 2022 do marca 2023. Jej 
výstupy v podobe záverečných dokumentov zo siedmich kontinentálnych oblastí umožnia 
Generálnemu sekretariátu Synody biskupov vypracovať druhé Instrumentum laboris v júni 
2023. 

• Tretia fáza: synodálna cesta napokon vyvrcholí v októbri 2023 zhromaždením biskupov 
v Ríme, podľa procedúr stanovených v konštitúcii Episcopalis communio (Biskupské 
spoločenstvo), vydanej v roku 2018. 

Viac informácii i Synode sa dozviete aj v ďalších číslach Cesty ako aj na stránke www.synoda.sk. 

SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI 
Aj tento rok sa môžete zapojiť do akcie «Sviečka za nenarodené deti». Sviece si môžete 

zakúpiť pri všetkých kostoloch. Ich kúpou podporíte pro life aktivity. 
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Dobrovoľný príspevok na vydávanie Cesty je 0,20€. Uzávierka príspevkov je vždy vo štvrtok do 18.00hod.  

 ZMENA ČASU  
Zo soboty na nedeľu v noci sa mení čas. Posúva sa z 03:00 na 02:00.  

SPOVEDANIE PRED DUŠIČKAMI A PRVÝM PIATKOM 
 Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok 

VEĽKÝ ŠARIŠ 
06:00 – 06:30 

 10:00 – 11:30 
06:00 – 06:30  

17:30 – 18:15 
10:00 – 11:30 * 
18:00 – 20:00 * 

GREGOROVCE  16:30 – 17:30   
KANAŠ   16:30 – 17:30  
MEDZANY     16:30 – 17:30 

* spovedať budú dvaja kňazi 

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 30. TÝŽDNI OBDOBIA CEZ ROK 
OD 25. 10. DO 31. 10. 2021 

PONDELOK 
25. 10. 

Féria 
06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Štefan, Jaroslav 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP rod. Andraščíková 

UTOROK 
26. 10. 

Féria 
17:30 GREGOROVCE 

† Ján, Cecília, Andrej, 
Margita 

18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Stanislav (1.výr.) 

STREDA 
27. 10. 

(DETSKÁ) 
Féria 

17:30 KANAŠ 
† Za † z rod. Hrošťákovej, 

Juskovej, Talianovej 

18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  
† Augustín, Júlia, Magda, 

Lujza 

ŠTVRTOK 
28. 10. 

Sv. Šimon a Júda, 
apoštoli, sviatok 

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ 
† Ema (1. výr.), Mária,  

† Jozef (20. výr.),  
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Angela, Ján 

PIATOK 
29. 10. 

Féria 
17:30 MEDZANY † Miroslav (1. výr.) 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Veronika 

SOBOTA 
30. 10. 

Nedeľná sv. omša 

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

NEDEĽA 
31. 10. 

31. NEDEĽA 
V OBDOBÍ  
CEZ ROK 

08:00 VEĽKÝ ŠARIŠ (OČ) 
 ZBP pomoc v chorobe 

Lucia 

10:00 VEĽKÝ ŠARIŠ (Z) 
 ZBP Peter a Veronika  

s rod. 
08:00 MEDZANY (OČ) † Ján 

09:15 KANAŠ (OČ) 
† Július, Anna, Ladislav, 

Jozef 
10:30 GREGOROVCE (OČ)  ZBP rod. Sokolová 

ZBIERKA NA OPRAVU STRECHY KOSTOLA V GREGOROVCIACH. Pri zbierke na opravu strechy 
filiálneho kostola Narodenia Panny Márie v Gregorovciach ste obetovali: vo Veľkom 
Šariši 1028,60€, v Gregorovciach 1366€, v Kanaši 278€ a v Medzanoch 255€. Úprimná 
vďaka za vašu pomoc a podporu. 
ZBIERKA NA MISIE. Dnes máme zbierku na katolícke misie. Ďakujeme za milodary. 
FARSKÁ KANCELÁRIA. Keďže budeme v týždni spovedať, kancelária nebude fungovať. 
Súrne veci vybavíme po večernej omši (okrem štvrtku). 
PRVÉ SV. PRIJÍMANIE. Prosíme rodičov detí, ktoré by mali ísť v tomto školskom roku 
na 1. sv. prijímanie a ešte ich neprihlásili, aby tak urobili čím skôr. Prihláška je v predsieni 
kostolov a dá sa aj stiahnuť z web stránok farnosti. 
STRETNUTIE S RODIČMI BIRMOVANCOV. V piatok po večernej sv. omši bude stretnutie 
s rodičmi birmovancov. Účasť aspoň jedného rodiča je nutná.  


