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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 4/2022 
23.  JANUÁR 2022 

Týždenník farnosti  
sv. Jakuba, apoštola, Veľký Šariš 

3. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK 
 

 

 

 

 
 

TRI (ČI ŠTYRI) KRÁTKE POSOLSTVÁ…  
V dnešnom prvom čítaní Izraeliti počúvali kňaza Ezdráša, ako číta a vysvetľuje Písma, 

a opätovne potvrdili zmluvu s Pánom. Ich mesto bolo dobyté, národ poslaný 
do vyhnanstva, z ktorého sa teraz vrátila malá skupina s túžbou pokúsiť sa 
znovuvybudovať svoj život. Tento ľud zažíval jednu ponižujúcu skúsenosť za druhou. No 
teraz na konci tunela uvideli svetlo. Spoločne opäť začínali žiť. Ezdráš im dal tri krátke 
posolstvá. Najskôr im povedal: „Dnešný deň je zasvätený Pánovi.“ Potom ich vyzval, aby 
oslavovali svoje oslobodenie „tučným mäsom a medovinou“. Napokon ich povzbudil: 

„Nermúťte sa, veď radosť z Pána je vaša sila!“ (Neh 8, 
9. 10). Dnešný krátky úryvok opisuje aj odpoveď 
zo strany ľudí. Zhromaždenie trvalo celé 
dopoludnie, modlili sa od úsvitu do poludnia. 
A ich modlitba bola plná vrúcnosti a pozornosti. 
Potom vstali, dvíhali ruky, zvelebovali Boha 
a volali: „Amen, amen.“  

Posuňme sa do súčasnosti. Každú nedeľu 
prichádzame na svätú omšu, aby sme oslavovali 

oslobodenie od hriechu. Každá nedeľa je svätá, keďže je dňom vzkriesenia. Podobne ako 
Izraeliti aj my oslavujeme oslobodenie od smrti a podobne ako oni sa tešíme na koniec, 
na návrat domov, do neba. Máme veľa dôvodov oslavovať! Spravme teda všetko pre to, 
aby sme dnes prišli na svätú omšu pripravení vyjadriť svoju vďačnosť za Ježišov kríž a tešiť 
sa zo slobody. A ešte niečo. Kríž, ktorý niektorí považujú za bláznovstvo, je Božou mocou (porov. 
1Kor 1, 18). Ak prídeš s načúvajúcim srdcom, Božie slovo sa pre teba stane živým. 
Sviatostná prítomnosť Ježiša naplní tvoje srdce láskou a milosťou žiť sväto. Príď teda 
pripravený, ako boli Izraeliti, a dovoľ Pánovi, aby ťa naplnil.                        (Slovo medzi nami) 

Prvé čítanie: Čítali z knihy zákona a vykladali zmysel                              (Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10) 
Žalm: TVOJE SLOVÁ, PANE, SÚ DUCH A ŽIVOT                                                                    (Ž 19, 8. 9. 10. 15) 
Druhé čítanie: Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy                                      (1Kor 12, 12-30) 
Evanjelium: Dnes sa splnilo toto Písmo                                            (Lk 1, 1-4; 4, 14-21) 

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.  

ZBIERKA NA PODPORU DOBREJ NOVINY 

Svätý Otec nás počas septembrovej návštevy Slovenska povzbudzoval k tomu, 
aby sme boli odvážni a aby sme sa nebáli dať všetko z lásky ku Kristovi a k blížnemu. 
Koledníci Dobrej noviny aj uplynulé Vianoce napriek obmedzeniam nemysleli na svoje 
pohodlie a obetovali svoj čas v túžbe pomôcť svojim rovesníkom v ďalekej Afrike.  

S podporou mnohých koledníkov 
a štedrých darcov zo Slovenska tak 
dnes na východe Ugandy podniká 
vyše 2-tisíc žien a mužov v 69 
farských skupinách. Skupiny 
katechétov, mladých študentov, 
vdov či matiek si po celej Arcidiecéze 
Tororo zakladajú pekárne, venujú sa 
včelárstvu, výrobe tehál, pestovaniu 
kávy či sadeníc ovocných stromov. 
Povzbudení úspešnými príbehmi 
chce Dobrá novina tento projekt ďalej rozvíjať a ponúknuť takúto šancu aj mnohým 
ďalším. Sami nemajú veľa, no zostávajú vnímaví na potreby ľudí vôkol seba a v rámci 
svojich možností podporujú kňazov, siroty a chudobných.  

V tomto nám môžu byť veľkým 
vzorom. Kiežby v našich farnostiach 
prevládal duch spolupatričnosti 
a vzájomnej pomoci, najmä s ohľadom 
na najkrehkejších členov našich 
farských rodín. Aktívny život vo 
farnostiach podporujúci spoločné 
dobro širšej komunity, obce alebo 
mesta je dobrým znakom, že v nich 
prebýva Kristova sebadarujúca láska. 

 
Tento rok vás koledníci Dobrej noviny v našej farnosti opäť nenavštívili, no stále 

máte možnosť podporiť toto dielo svojimi modlitbami či milodarom na účet verejnej 
zbierky: SK77 1100 0000 0029 4045 7894  (Tatra banka), variabilný symbol: 1111. 
Zapojiť sa do podpory môžete aj naskenovaním QR kódu 
v internetovom bankovníctve, kde sa automaticky vyplnia všetky 
potrebné údaje.  Nech Pán bohato odmení Vašu štedrosť. 

„Hladujúcim sa stáva Boh viditeľný prostredníctvom chleba.“ (Gándhí) 

„Všetci ľudia sú naši priatelia, keď ich všetkých milujeme.  

Človek ktorý miluje Boha, nájde všade svoju vlasť,  

kde sa mu môže páčiť.“ (bl. Ján K. Cornay)  



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

RODINNÝ KÚTIK 
Urob radosť snehuliakom a doplň, čo im chýba. Obrazok potom môžeš pekne 

vymaľovať. 
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB V 3. TÝŽDNI OBDOBIA CEZ ROK 
OD 24. 1. DO 30. 1. 2022 

PONDELOK 
24. 1. 

Sv. František 
Saleský, biskup 

a uč. Cirkvi 

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ   ZBP obrátenie Damián  

18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ   ZBP Rastislav 

UTOROK 
25. 1. 

Obrátenie sv. 
Pavla, apoštola 

17:30 GREGOROVCE  ZBP Justína 
18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Peter, Paulína, Peter 

STREDA 
26. 1. 

Sv. Timotej 
a Títus, biskupi 

17:30 KANAŠ 
† Anna, Július, Ladislav, Helena, 

Jozef 
18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Marcel, Helena 

ŠTVRTOK 
27. 1. 

Féria 
06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Ján  
17:15 VEĽKÝ ŠARIŠ Eucharistická adorácia 
18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Juraj, Irena, súrodenci 

PIATOK 
28. 1. 

Sv. Tomáš 
Akvinský, kňaz 
a uč. Cirkvi, sp. 

17:30 MEDZANY  ZBP Mária (70 r.) 

18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Katarína s rod. 

SOBOTA 
29. 1.  

NEDEĽNÁ  
SV. OMŠA 

17:00 KANAŠ  ZBP pre upratovačov chrámu 
17:00 GREGOROVCE Na úmysel * 
18:00 MEDZANY Na úmysel * 
18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  Za celú farnosť 

NEDEĽA 
30. 1. 

4. NEDEĽA  
V OBDOBÍ 
CEZ ROK 

08:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Ján, František, Agnesa 
10:00 VEĽKÝ ŠARIŠ   ZBP Štefan 
08:00 GREGOROVCE  ZBP Kristína 
09:15 KANAŠ  ZBP Peter, Matej 
10:30 MEDZANY Na úmysel celebranta 

REŽIM ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH 
Všetky sv. omše sú v režime OP (očkovaní a tí, čo chorobu prekonali). Sv. omše 

budeme nateraz recitovať, resp. ľud nebude spievať. Maximálny počet veriacich 
vo filiálnych kostoloch je 100 (sto), vo farskom kostole 200 (dvesto). Využiť môžeme 
len miesta na sedenie. Sedenie je tzv. striedavé (šachovnicové). Pre vstup do kostola 
použite pripravené lístky. Ďakujeme za pochopenie a prosíme o dodržiavanie všetkých 
daných opatrení. 

FARSKÉ OZNAMY 
NEDEĽNÉ SVÄTÉ OMŠE. Prosíme Vás, aby ste si z nedeľných sv. omší (sobota večer + 
nedeľa dopoludnia) vybrali vždy iba jednu. Ďakujeme za pochopenie! 
ZBIERKA NA PODPORU PASTORÁCIE MLÁDEŽE V KOŠICKEJ ARCIDIECÉZE. Dnes máme pri 
všetkých sv. omšiach zbierku na podporu pastorácie mládeže v arcidiecéze. Vopred 
ďakujeme za milodary. 


