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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 45/2021 
7. NOVEMBER 2021 

Týždenník farnosti  
sv. Jakuba, apoštola, Veľký Šariš 

32. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK  
 

 

 

 

 
 

 

VDOVA … 
Urobme si malý biblický kvíz vychádzajúci z dnešných čítaní. Doplň prázdne miesta.  

1. Pán sa „ujíma siroty a _____“ (Ž 146, 9). 2. Žena, ktorá pomohla Eliášovi v dnešnom prvom 
čítaní, sa často spomína ako „_____ zo Sarepty“ (pozri Lk 
4, 24). 3. Žena, ktorá  v dnešnom evanjeliu vložila 
do pokladnice v chráme dve drobné mince, bola _____ 
(pozri Mk 12, 42). Ak si na všetky tri miesta doplnil slovko 
«vdova», urobil si správne. Od návratu Rút a Noemi 
až po starú ženu v dnešnom evanjeliu zohrávajú vdovy 
v Písme dôležitú úlohu. Spolu so sirotami sú považované 
za najzraniteľnejších ľudí. A práve pre to, aké sú pokorné, 
núdzne a bezmocné, ich má Boh obzvlášť rád. A preto 
i nám prikazuje, aby sme im prejavovali osobitnú 
pozornosť a starostlivosť. Hrdinka dnešného evanjelia 
nemala ľuďom čo ponúknuť. Nemala peniaze, výhodné spoločenské postavenie či vplyv, 
ktorým by niekomu mohla pomôcť. Pravdepodobne bola už príliš stará na to, aby sa starala 
o deti alebo robila čo i len bežné domáce práce. Od druhých mohla všetko len dostať - 
starostlivosť, ochranu i úctivé zaobchádzanie. Sám Ježiš mal vdovy v osobitnej láske. Vzkriesil 
syna osamelej vdovy (porov. Lk 7,11-17). Vo svojom vyučovaní o modlitbe rozpovedal príbeh 
o vytrvalej vdove (porov. Lk 18,1-8). A pred učeníkmi vyzdvihol veľkodušnosť vdovy 
v chráme. Ježiš nám tiež prikázal, aby sme sa o vdovy osobitne starali - a tiež o vdovcov, siroty 
a slabých a núdznych ľudí. Život niektorých z nich visí už len na vlásku a potrebujú našu 
pomoc. Navyše starostlivosť o Bohom milovaných chudobných má moc vzkriesiť nás zo smrti 
sebectva a pýchy. Učí nás slúžiť tak, ako slúžil Ježiš. Možno práve vďaka tomu sa raz 
dostaneme do neba.   

(Slovo medzi nami) 

Prvé čítanie: Vdova upiekla z priehrštia múky malý podplameník a doniesla Eliášovi 
                  (1Kr 17, 10-16) 

Žalm: CHVÁĽ, DUŠA MOJA, PÁNA                                                                               (Ž 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10) 
Druhé čítanie: Kristus sa raz obetoval, aby sňal hriechy mnohých                     (Hebr 9, 24-28) 
Evanjelium: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní                    (Mk 12, 38-44) 

http://0.0.0.41/776%2023%2029
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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 
Všetky ranné a večerné sv. omše v pracovných dňoch sú v režime základ (Z). Nedeľné sv. omše 

slávené v sobotu večer a sv. omša o 10:00 vo farskom kostole sú režime základ (Z). Nedeľné sv. 
omše sú v režime pre plne zaočkovaných (Oč). Zo všetkých sv. omší vyhotovujeme zoznam 
účastníkov.  Počty veriacich na naše kostoly v režime základ. Veľký Šariš 35, Gregorovce 18, 
Medzany 21, Kanaš 10. Ďakujeme za pochopenie. 

ODPUSTKY V DUŠIČKOVOM MESIACI NOVEMBER 
 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 môžu byť presunuté 
z 2. novembra aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých 
veriacich.  
 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.  
 Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj 

z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky 
na diaľku.  Stačí, ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu 
s úmyslom splniť, akonáhle to bude možné, tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté 
prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie 
sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. 

SV. JOZAFÁT, BISKUP A MUČENÍK, 12. NOVEMBER 
Jozafát, vlastným menom Ján, sa narodil v roku 1580 v dnešnej západnej Ukrajine v ortodoxnej 

(pravoslávnej) rodine. Keď začal neskôr študovať vo Vilniuse, prichádzal do kontaktu so zjednotenými 
východnými kresťanmi, až sa nakoniec jedného dňa rozhodol pridať sa k zjednoteným. V roku 1604 

vstúpil do kláštora, do rádu svätého Bazila Veľkého a v roku 1607 prijal diakonskú 
vysviacku. V tom čase dostal od biskupa poverenie kázať v kláštornom chráme. 
Čoskoro sa okolo Jozafáta začali zhromažďovať mladí chlapci s cieľom pracovať 
na obnove kláštora. V roku 1609 prijal Jozafát kňazskú vysviacku. Vynikal veľkou 
znalosťou Svätého Písma a východných cirkevných otcov. Koncom roku 1623 sa 
Jozafát odobral do Vitebska. Rozkolníci sa snažili vyhľadávať šarvátky s učeníkmi 
Jozafáta, ktorým ale Jozafát zakázal púšťať sa do hádok. Rozkolníci si však najali 
nejakého potulného kňaza Eliáša, aby verejne nadával Jozafátovi a únii. Tohto 
Eliáša, po mnohých jeho nadávkach na Jozafáta, Jozafátovi učeníci chytili 
a zavreli. A toto si vlastne rozkolníci priali a hneď začali ostro a verejne útočiť 
na Jozafáta. Jozafát ale dal Eliáša prepustiť a ľud sa začal pomaly rozchádzať. 

V tom okamihu pribehli traja rozkolnícki kňazi a začali štvať davy proti Jozafátovi. Buriči vtrhli do 
arcibiskupského paláca a zranili niekoľkých služobníkov. Jozafát sa v tom čase modlil vo svojej izbe.  
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RODINNÝ KÚTIK 
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB V 32. TÝŽDNI OBDOBIA CEZ ROK 
OD 8. 11. DO 14. 11. 2021 

PONDELOK 
8. 11. 

Féria 
06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ  † František, Helena 

18:30 VEĽKÝ ŠARIŠ  
† Jozef, Vilma, Pavel,  

Vladimír, Jozef 

UTOROK 
9. 11. 

Výročie posviacky 
Lateránskej 

baziliky, sviatok 

17:30 GREGOROVCE † Ján, Anna 

18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Mária (1. výr.) 

STREDA 
10. 11. 

Sv. Lev Veľký, 
pápež, spomienka 

17:30 KANAŠ 
† Za † z rod. Marcinová 

Karabinošová,  
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  † Andrej 

ŠTVRTOK 
11. 11. 

Sv. Martin 
z Tours, biskup, 

spomienka 

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Danka a jej rodičia 
17:30 VEĽKÝ ŠARIŠ Eucharistická adorácia 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP František 

PIATOK 
12. 11. 

Sv. Jozafát, biskup 
a mučeník, 
spomienka 

17:30 MEDZANY 
† Andrej, Františka,  

Gustáv, Mária 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Mária 

SOBOTA 
13. 11. 

Sobášny obrad 15:00 VEĽKÝ ŠARIŠ (OTP) Stanislav & Eva  

Nedeľná sv. omša 

17:00 GREGOROVCE (Z) Na úmysel * 

17:00 KANAŠ (Z) Na úmysel * 

17:00 MEDZANY (Z) Na úmysel * 

18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ (Z)  Za celú farnosť 

NEDEĽA 
14. 11. 

33. NEDEĽA 
V OBDOBÍ  
CEZ ROK 

08:00 VEĽKÝ ŠARIŠ (OČ) † Pavol (1. výr.) 

10:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  (Z) 
 ZBP Peter (40 r.)   

s rod. 

08:00 GREGOROVCE (OČ) 
† Juraj, Alžbeta, Ján,  

Alžbeta, Anna 
09:15 KANAŠ (OČ) † Anna (10. výr.) 
10:30 MEDZANY (OČ) † Jozef, Janka 

 

 Keď počul veľký hluk, otvoril dvere a povedal: „Pán nech je s vami, milí synovia! Prečo tak ukrutne 
zaobchádzate s mojimi domácimi? Ak máte niečo proti mne, hľa tu som! Tu jeden z buričov udrel Jozafáta kyjom 
a druhý mu zasadil sekerou smrteľnú ranu do hlavy. Ležiac na zemi si Jozafát povzdychol „Bože môj“ 
a buriči vidiac, že ešte žije, strelili mu dvakrát do hlavy. Potom mŕtvolu vytiahli na dvor, kde ju zhanobili. 
Potom k telu priviazali veľký kameň a hodili ho rieky. O päť dní na to zbadali rybári v rieke jasné svetlo. 
Keď v nej začali hľadať, našli mŕtve telo a vytiahli ho na breh. Kňazi ho odniesli v sprievode plačúceho 
davu do chrámu. Tu zostalo vystavené v chráme a neskôr bolo prevezené do Polocka, kde bolo 18.1. 
1625 pochované. Boh oslávil svojho mučeníka divmi. Ešte počas vystavenia jeho tela utíchli všetky vášne 
a aj vrahovia ľutovali svojho zločinu. Z rany na hlave tiekla mučeníkovi krv aj za ukrutného mrazu. 
Mučeníkove ostatky boli neskôr prevezené z Polocka do Bialy, v roku 1916 do Viedne a v roku 1949 
do Ríma, kde sú uložené v Bazilike svätého Petra, pod oltárom svätého Bazila Veľkého. 


