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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 21/2022 
22. MÁJ 2022 

Týždenník farnosti  
sv. Jakuba, apoštola, Veľký Šariš 

      ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  
 

 

 

 

 
 

 
PARACLETUS … 

Do nedele zoslania Ducha Svätého ostáva pár dní. Ježiš ti v dnešnom evanjeliu vysvetľuje 
úlohu Ducha Svätého: „Naučí vás všetko a pripomenie vám všetko.“ Je ako učiteľ, ktorý ti pripomína 
celú Ježišovu náuku a podstatu tvojej viery. Práve keď strácaš zo zreteľa dôvod prítomnosti 

osôb a vecí v tvojej blízkosti, vtedy 
prichádza neistota, pokušenie. Ak si už viac 
nepripomínaš dôvody, prečo si nastúpil 
na tú školu, či do zamestnania, v ktorom 
sa práve nachádzaš; ak dôverne nepoznáš 
motív vzťahu s človekom, s ktorým si 
sa rozhodol prežiť svoj život, v tom 
momente rozrušenie z nedostatku pokoja 
prevezme kormidlo a smerovanie života 
nemáš vo svojich rukách. Ježiš je tvojim 
očiam zastretý. Nechápeš viac daru 
pokoja, ktorý ti Ježiš chce priniesť. 

Naopak, prežívaš pokoj, ak poznáš 
dôvod vecí, pre ktoré si sa kedysi rozhodol. Duch Svätý ti pripomína to podstatné, dôvody 
skutočností a tvojich rozhodnutí. Postaví ťa späť na nohy a návratom mysle k pôvodnému 
zmyslu vecí obnovuje blahodarný pokoj, zbavuje ťa pochybovania. To je víťazstvo 
zmŕtvychvstalého Krista. 

Vzývajme Ducha Svätého predovšetkým preto, aby nám pripomínal dôvody našich 
prvotných rozhodnutí. Ak ich strácame spred očí, sme stratení, blúdime a točíme sa dookola. 
Ale ak si pripomíname motivácie, dôvody našich rozhodnutí, nielenže nie sme stratení, 
ale vlastníme niečo, čo nám nikto nemôže vziať. 

                                                    (Aplikácia Zamyslenia) 

Prvé čítanie: Duch Svätý a my sme usúdili, že nebudeme na vás klásť nijaké bremeno okrem 
toho nevyhnutného                                                                                             (Sk 15,1-2. 22-29) 
Žalm: VELEBTE PÁNA, VŠETKY NÁRODY                                                                                  (Ž 67, 2-3. 5. 6+8) 
Druhé čítanie: Ukázal mi sväté mesto, ako zostupuje z neba                     (Zjv 21,10-14. 22-23) 
Evanjelium: Duch Svätý vám pripomenie všetko, čo som vám povedal                  (Jn 14,23-29) 

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.  

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA 
Sviatok Nanebovstúpenia Pána je jedným z mojich najobľúbenejších. Po jeho zmŕtvychvstaní 

aj jedným z najväčších nositeľov nádeje. A k tomu ešte vo mne vyvoláva úžas. 
Vždy, keď čítam pasáž zo Skutkov apoštolov, v ktorej sa spomína, ako sa pred ich očami 

vzniesol do nebies a oni zahľadení do neba sledovali, ako odchádza, pociťujem radosť a zároveň 
akýsi smútok… Pretože ak sa na tento skutok pozriem očami viery, radujem sa. Viem, že ak by 
neodišiel, nemohla by som čakať jeho druhý príchod, tak ako sľúbil. A s tým je spojená aj túžba 
a nádej. No ak sa pozriem na jeho výstup k Otcovi očami 
ľudskými, na pár okamihov pocítim smútok, pretože sa vždy 
rada a naplno vcítim do apoštolov. Čo naozaj cítili, keď 
sledovali, ako od  nich odchádza? Nebáli sa? Necítili prázdno? 
Veď od nich odišiel ich Učiteľ a Pán. Možno sa na chvíľu vážne 
báli. Možno sa naozaj cítili osamelo. No aká silná viera, 
napriek tomu, že na mnoho otázok pravdepodobne ešte len 
čakali odpovede, ich musela hnať do ich ďalšej činnosti, 
ktorou šírili jeho slovo, aby zvestovali ľuďom takú úžasnú zvesť, 
akou je víťazstvo nad smrťou a večný život v Bohu? 

Môže byť, že z určitého pohľadu je jeho nanebovstúpenie akousi skúškou. Jeho odchod z tohto 
sveta totiž môže klamlivo symbolizovať opustenie, no nie je to tak. Skúša našu vieru, vytrvalosť, 
dôveru, pevnosť. Možno sa to niekomu tak zdá, ale Ježiš nás neopustil. 

Podobne ako zmŕtvychvstanie Pána v sebe nesie tento akt akési tajomno. Vedieť presnejšie 
opísať, čo si človek predstavuje pod niečím takým, ako je zmŕtvychvstanie, asi nedokážem. Sama 
som tajomstvo tejto udalosti dlho v srdci skúmala. Je jednoduché napísať či povedať, že niekto 
vstal z mŕtvych. Len občas si kresťania sami nedokážu ozrejmiť, čo to skutočne znamená. Skúste 
to – vcítiť sa do skutočnosti, že nielen duch, ale aj telo nášho Pána opustilo hrob a také skutočne 
vystúpilo k Bohu. Čo za emócie v sebe objavujete? Nie je to úžasné? Nanebovstúpenie Pána nám 
zároveň vyjavuje jednu z najdôležitejších vecí: čo Boh sľúbil, to vždy splnil. 

Pripomenutie Ježišovho nanebovstúpenia je pre mňa totiž zároveň pripomenutím prísľubov, 
na ktoré v Starom zákone máme možnosť natrafiť. A akt potvrdzujúci ich splnenie. Skúsme sa 
na moment zastaviť a zvážiť, akú vymoženosť máme, že sme svedkovia (áno, svedkovia, pretože 
nám bola prenechaná po celé generácie správa o Ježišových veľkých činoch) toho, ako Pán plní 
svoje sľuby a akú lásku nám vyznáva a vyznal. Tak, ako sľúbil, že nám pošle Spasiteľa, tak to aj 
splnil. Cez neho nám odpustil naše zlyhania a skrze neho ich premohol. Je to láska Otca. 

Túto lásku cítili učeníci a apoštoli, keď sa s úžasom vracali do svojich príbytkov po tom, ako sa 
pred ich očami stratil posledný detail pohľadu na Spasiteľa. Ak bola v nich po jeho zmŕtvychvstaní 
v nejakej forme neistota, tak po jeho zjavení pred ich očami a následným vystúpením do neba 
musela táto neistota zmiznúť. 

Nanebovstúpenie Pána nám okrem iného má pripomenúť, že naša púť po tejto zemi jedného 
dňa skončí a že náš život nezávisí od vecí pozemských, ale tých nebeských. Ukazuje nám, kam naša 
životná púť vedie. Možno niektorí majú obavy zo smrti, prípadne z toho, čo ich po smrti čaká. 
No krásne je, že nám to už bolo povedané. Ježiš sám povedal, že nám pripraví miesta v nebi. Na nás 
je len vytrvať: v ťažení týmto svetom, ako to robili apoštoli, v plnení Božej vôle a v zvestovaní 
evanjelia všetkým okolo nás… 

Martina Šulová              
(Prevzaté z: https://blog.zachej.sk/nanebovstupenie-pana-nam-predostiera-skutocny-smer-nasho-putovania/) 
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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 6. VEĽKONOČNOM TÝŽDNI 
OD 23. 5.  DO 29. 5. 2022 

PONDELOK 
23. 5. 

Féria 
06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ  † Jozef, Agnesa, Anna 
18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  † Oľguša  

UTOROK 
24. 5. 

Votívna –  
V čase sejby 

18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Zuzana s rod. 

STREDA 
25. 5. 

Nanebovstúpenie 
Pána, vigília,  slávnosť 

18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Emília (60 r.) 

ŠTVRTOK 
26. 5. 

NANEBOVSTÚPENIE 
PÁNA,  
slávnosť 

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ 
† Za † z rod. Birošová, 

Hermanová 
17:30 MEDZANY  ZBP Róbert s rod. 
17:30 KANAŠ  ZBP Ján  s rod. 
17:30 GREGOROVCE † Ladislav, Zdenko, Adrián 
17:15 VEĽKÝ ŠARIŠ Eucharistická adorácia 
18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Július 

PIATOK 
27. 5. 

Féria 18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Ľubica, Július 

SOBOTA 
28. 5.  

Féria 07:30 VEĽKÝ ŠARIŠ  Za celú farnosť 
NEDEĽNÁ 18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel * 

NEDEĽA 
29. 5. 

7. VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA  

08:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Magdaléna, Demeter 
10:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  † Tibor 
08:00 MEDZANY  ZBP Peter, Gabriela 
09:15 KANAŠ  ZBP Anna, Mária s rod. 
10:30 GREGOROVCE  ZBP Mária, Jozef s rod. 

PRIKÁZANÝ SVIATOK. Slávnosť Nanebovstúpenia Pána je prikázaný sviatok. Viaže nás 
vo svedomí povinnosť účasti na sv. omši (vigílna alebo v deň slávnosti) a zdržiavanie sa prác. 
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI. Vždy pred večernou sv. omšou sa budeme spoločne (s kňazom) modliť 
(spievať) Litánie Loretánske. V nedeľu pridáme litánie k modlitbe posvätného ruženca.  
PROSEBNÉ DNI. Pondelok, utorok, streda pred slávnosťou Nanebovstúpenia Pána sú prosebné 
dni. Jeden je záväzný. Ich obsahom sú prosby za úrodu. 
NOVÉNA PRED SLÁVNOSŤOU ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO. Od piatka 27. 5. sa ju budeme spoločne 
modliť spolu s májovou pobožnosťou.  
ZBIERKA NA KŇAZSKÝ SEMINÁR. Pri zbierke na kňazský seminár ste obetovali: vo Veľkom Šariši 
1095€, v  Medzanoch 285€, v Kanaši 218€ a v Gregorovciach 156€. Ďakujeme za milodary. 
ZBIERKA NA MASMÉDIA. Na budúcu nedeľu – 7. veľkonočnú máme celoslovenskú zbierku na 
Katolícke masmédia. Vopred ďakujeme za milodary. 
OHLÁŠKY. Sviatosť manželstva chcú prijať: Patrik RADAČOVSKÝ & Lucia FINDIŠOVÁ, obaja z farnosti 
Veľký Šariš. Ohlasujú sa 2.x.  
25. VÝROČIE SOBÁŠA. Na deň rodiny 26. júna 2022 o 15.00 hod. si v košickej katedrále môžu 
manželské páry pripomenúť svoje strieborné jubileum - 25. výročie manželstva. Jubilujúce 
manželské páry, ktoré sa chcú tejto slávnosti zúčastniť, nech sa do 27. mája prihlásia vo farskej 
kancelárii. Je potrebné uviesť mená, priezvisko manželov a dátum sobáša.  


