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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 44/2021 
31. OKTÓBER 2021 

Týždenník farnosti  
sv. Jakuba, apoštola, Veľký Šariš 

31. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK  
 

 

 

 

 
 

 

NA PRVÝ POHĽAD NIČ NOVÉ… 
Na prvý pohľad sa môže zdať, že Ježiš nepovedal nič nové. Veď príkaz lásky tu už dávno 

bol. No to, na čom Ježiš nástojí a čo je absolútny princíp celého kresťanstva je spojenie týchto 
dvoch lások. Lásky k Bohu  s láskou k blížnemu. Nikdy 
nebudem prežívať dokonalú lásku, ak tá nebude vychádzať 
z lásky k Bohu. Môžem sa napríklad rozhodnúť pre nezištnú 
pomoc v nejakej charite. No dokážem v tomto nasadení 
pokračovať vytrvalo aj vtedy, keď prídu prekážky? Keď mi 
nikto nepoďakuje? Keď za to nedostanem ani cent? Keď ma 
nikto nevidí a neocení moju činnosť? Na tej ľudskej rovine 
ťažko. Ak však moje odhodlanie bude vychádzať zo silného 
vzťahu s Bohom, ktorého vnímam v každom mojom 
blížnom, to mi dá silu. A naopak. Môžem sa snažiť všetkými 

možnými spôsobmi o lásku k Bohu. Realizovať kopec modlitieb, pôstu, sebazáporov, 
či čítania Sv. Písma. Ak sa celé toto moje snaženie nepremietne v láske k blížnemu, všetko 
je márne. Tak ako hovorí sv. Pavol v hymne na lásku. „Keby som hovoril ľudskými jazykmi 
aj  anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.“ A tak aj dnes, nech 
moja láska k blížnemu čerpá z pevnej lásky, dôvery a viery v Boha. A moja láska k Bohu nech 
sa veľmi konkrétne premieta v mojej láske k blížnemu. 

(Aplikácia Zamyslenie) 

REŽIM ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH 
Na slávnosť Všetkých svätých a v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých 

veriacich budú všetky sv. omše kvôli umožneniu účasti čo najväčšieho počtu veriacich 
v režime pre plne zaočkovaných (Oč). Len pridaná sv. omša o 16:00 vo farskom kostole 
bude v režime základ (Z). Pripomíname, že každý zúčastnený má vedieť v prípade 
kontroly preukázať zaočkovanosť. Prosíme vás o vzájomnú ohľaduplnosť a slušnosť! 

Prvé čítanie: Počúvaj, Izrael: Milovať budeš Pána celým svojím srdcom                   (Dt 6, 2-6) 
Žalm: MILUJEM ŤA, PANE, TY MOJA SILA                                                              (Ž 18, 2-3a. 3b-4. 47+51ab) 
Druhé čítanie: Pretože zostáva naveky, má kňazstvo, ktoré neprechádza na iného 

                            (Hebr 7, 23-28) 
Evanjelium: Iného, väčšieho prikázania ako sú tieto, niet                                   (Mk 12, 28-34) 

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.  

FARSKÉ OZNAMY 
PRIKÁZANÝ SVIATOK. Slávnosť Všetkých svätých je prikázaný sviatok. Viaže nás 
povinnosť zdržiavania sa prác. Od účasti na sv. omši máme udelený dišpenz. 
Odporúčame sledovanie sv. omše prostredníctvom TV LUX. Vo filiálnom kostole 
v Medzanoch budeme sláviť odpustovú slávnosť. Slávnostným celebrantom 
a kazateľom bude Mons. Pavol Marton, výpomocný duchovný v našej farnosti. 
DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI. V deň Spomienky na všetkých verných zomrelých veriacich 
(2.11.2021) budeme mať vo všetkých kostoloch po večerných sv. omšiach Dušičkovú 
pobožnosť. 
ODPUSTKY V DEŇ SPOMIENKY NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH. 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 možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (1.11.) až do polnoci 
určeného dňa (2.11.).  
ODPUSTKY V DUŠIČKOVOM MESIACI NOVEMBER. 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. 
ZBIERKA NA MISIE. Pri zbierke na katolícke misie ste obetovali: vo Veľkom Šariši 
=1124,30€, v Kanaši =304,10€, v Medzanoch =313€ a v Gregorovciach =188€. 
Ďakujeme za milodary. 
SPOVEDANIE CHORÝCH. V piatok dopoludnia pôjdeme ku chorým. 

BIRMOVKA VO FARNOSTI 

Na budúcu nedeľu 7.11.2021 pri sv. omši o 10:00 
vo farskom kostole, prijmú naši birmovanci sviatosť 
kresťanskej dospelosti.  

Táto sv. omša je vyhradená len pre birmovancov a ich 
birmovných rodičov. Bude v režime OTP – očkovaní, 
testovaní a tí, čo covid prekonali (môžeme využiť 25% 
kapacity miest na sedenie – 100 veriacich).  

Sv. birmovania našim birmovancom vyslúži Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup. 
 Sviatosť zmierenia pre rodičov a príbuzných birmovancov budeme vysluhovať 
v piatok od 17:00 vo farskom kostole. 

„Sv. Jakub, oroduj za nás.“  
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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 31. TÝŽDNI OBDOBIA CEZ ROK 
OD 1. 11. DO 7. 11. 2021 

PONDELOK 
1. 11. 

VŠETKÝCH 
SVÄTÝCH,  

slávnosť 

08:00 VEĽKÝ ŠARIŠ (OČ) 
ZBP Mária s rod.,  

Katarína s rod. 
10:00 VEĽKÝ ŠARIŠ (OČ) † František 

08:00 GREGOROVCE (OČ) 
ZBP Matúš, Michal,  

Petra, Daniel 

09:15 KANAŠ (OČ) 
ZBP Mária, Martin,  

Michal (30. r.) 
Odpustová slávnosť 10:30 MEDZANY (OČ)  Za obyvateľov Medzan 

UTOROK 
2. 11. 

Spomienka  
na všetkých 
zosnulých 
veriacich 

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ (OČ) 
† Michal, Františka, 

Margita 

16:00 VEĽKÝ ŠARIŠ (Z) 
† Za všetkých zomrelých  

z farnosti 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ (OČ) † Anna, Peter, Helena, Jozef 

17:30 MEDZANY (OČ) 
† Andrej, Mária, Ján, 

Pavlína 
17:30 KANAŠ (OČ) † Za † členov Ruž. bratstva 
18:30 GREGOROVCE (OČ) † Ján, Martina 

STREDA 
3. 11. 

Féria 18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  † Ján, Margita 

ŠTVRTOK 
4. 11. 

Sv. Karol 
Boromejský, 

biskup, spomienka 

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ ZBP Ladislav (80 r.) 

18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Jozef, Helena, Helenka 

PIATOK 
5. 11. 

Prvý piatok 
06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Štefan, Jaroslav 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Stanislav, Ladislav 

SOBOTA 
6. 11. 

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)  Za celú farnosť 

NEDEĽA 
7. 11. 

32. NEDEĽA 08:00 VEĽKÝ ŠARIŠ (OČ)  Za Ružencové bratstvo 
BIRMOVKA 10:00 VEĽKÝ ŠARIŠ (OTP)  Za birmovancov 

32. NEDEĽA  

08:00 MEDZANY (OČ) † Ján, Veronika, Ján 

09:15 KANAŠ (OČ) 
† Bartolomej, Marta, 
Bartolomej, Regina 

10:30 GREGOROVCE (OČ)  ZBP Viktor, Mária 

Našu Farnosť sv. Jakuba a naše kostoly môžete podporiť aj príspevkom na tieto účty: 

Veľký Šariš SK96 0900 0000 0050 2947 0973 Gregorovce SK49 0900 0000 0051 8390 1057 
Kanaš SK39 0200 0000 0043 6302 9951 Medzany SK08 0900 0000 0051 8390 1989 

Pán Boh zaplať za vaše milodary! 
 


