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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 33/2022 
14. AUGUST 2022 

Týždenník farnosti  
sv. Jakuba, apoštola, Veľký Šariš 

      20. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK  
 

 

 

 

 
 

 

…PRIŠIEL SOM DAROVAŤ POKOJ ZEMI…? 
Vlastne áno. Neohlasuje vari Izaiáš príchod «Kniežaťa pokoja» (9,5)? Nespievajú anjeli pri 

Ježišovom narodení „a na zemi pokoj ľuďom“ (Lk 2, 14)? Ježiš určite prináša zemi pokoj! To je 
síce pravda, no staručký Simeon tiež prorokuje, že Ježiš bude «znamením, 
ktorému budú odporovať» (Lk 2,34). Celý Ježišov život bol počas jeho verejného účinkovania 
takmer neustále poznačený rozdelením a protirečením. Farizeji a saduceji o ňom viedli 

dlhé spory. Keď išlo o neho, židovská veľrada sa nedokázala 
na ničom zhodnúť. A z jedného z jeho blízkych stúpencov sa 
dokonca stal zradca. Je teda Ježiš prameňom pokoja alebo 
je pôvodcom rozdelenia? Oboje. Ježiš vie, že jeho posolstvo 
a pokoj, ktorý ho sprevádza, neprijme každý. Vie aj 
to, že kvôli tomu vzniknú spory a ľudia sa rozdelia. To 
vidíme i dnes v náboženských konfliktoch po celom svete. 
No zároveň sme toho sami svedkami vo svojich rodinách. 
Na jednej strane sú tí, čo akceptujú Ježiša a dobrodenia 
jeho spásy. Na druhej tí, čo ešte neprijali spásu, 
ktorú Ježiš priniesol. Občas bývajú tieto rozdiely 
také silné, že spôsobujú konflikty a rozdelenie. Tomuto 
rozdeleniu sa niekedy nedá vyhnúť. No nemusí byť trvalé. 

A tu do toho vstupuješ ty. Ako reaguješ, keď sa také rozdelenie prejaví u teba doma? 
So súcitom, modlitbou a pochopením? Alebo sa brániš, hádaš a odsudzuješ? Ježiš je Knieža 
pokoja, pretože prišiel, aby priniesol pokoj do našich rozdelených sŕdc, aby ich uzdravil 
a naučil nás milovať tak, ako miluje on, a odpúšťať tak, ako odpúšťa on. Iba Ježišova láska 
a odpustenie totiž medzi nás dokážu vniesť potrebnú jednotu. 

Mnohé závisí aj od teba. Tým, že budeš blízko pri Ježišovi, ktorý je tvoj pokoj, môžeš sa 
stať prostredníkom zmierenia. Nikdy nepodceňuj účinok svojho konania!  

                                    (Aplikácia Zamyslenia)                                                 

Prvé čítanie: Zrodila si ma, muža sváru v celej krajine                                      (Jer 38, 4-6. 8-10) 
Žalm: PANE, PRÍĎ MI ČÍM SKÔR NA POMOC                                                               (Ž 40, 2-3a. 3b-d. 4. 18) 
Druhé čítanie: Vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou                          (Heb 12,1-4) 
Evanjelium: Neprišiel som darovať pokoj, ale rozdelenie                                       (Lk 12,49-53) 

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.  

PODOMOVÁ NÁVŠTEVA KAPLNKY  
PANNY MÁRIE ZÁZRAČNEJ MEDAILY 

V nedeľu 31.7.2022 navštívila našu farnosť sr. Mária zo Združenia Zázračnej medaily 
z Nitry. Pri ranných sv. omšiach podala informácie veriacim z Veľkého Šariša, Gregoroviec 
a Medzian o putovaní podomovej kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily po rodinách 
a povzbudzovala rodiny aj jednotlivcov, aby sa nebáli prijať aj týmto spôsobom Pannu 
Máriu do svojich domovov.  

ČO JE ZDRUŽENIE ZÁZRAČNEJ MEDAILY? (ZZM) 
ZZM je medzinárodným verejným združením veriacich, ktoré tvoria laici, kňazi a členovia 

Inštitútu zasväteného života a Spoločnosti apoštolského života, ktorí nosia Zázračnú 
medailu a uctievajú ju vo svojom kresťanskom živote a zapájajú sa do apoštolátu 
Podomovej návštevy Panny Márie. Každý člen sa podľa svojho životného stavu snaží rozvíjať 
život v dokonalosti prostredníctvom šírenia posolstva, ktoré Panna Mária odovzdala svätej 
Kataríne Labouré v r. 1830.  

Rodiny alebo jednotlivci, ktorí sa rozhodnú 
v našej farnosti prijať Podomovú kaplnku 
Panny Márie Zázračnej medaily do svojho 
domu, nech sa zapíšu do zoznamu, ktorý je 
pripravený na nástenke vo vstupe do kostola. 
Koncom augusta, po dohode s kňazom a sr. 
Máriou, budú prinesené a pri sv. omši,  
za účasti kňaza vincentína (CM),  posvätené 
a prvým rodinám odovzdané  kaplnky 
do rodín. Požehnanie a odovzdanie ďalších 
kaplniek môže vykonať miestny farár. 

Doba zotrvania kaplnky v rodine 
(domácnosti) je jeden týždeň, zväčša od nedele do nedele. Ďalšie informácie, čo sa týka 
odovzdávania kaplnky budú dohodnuté a poskytnuté dodatočne. 

Podomová návšteva je apoštolát určený pre všetkých, ktorí prejavia záujem prijímať 
Pannu Máriu - rodiny, osamelí…. V domácnosti, v ktorej sa kaplnka Panny Márie nachádza 
je prioritou spoločná, či osobná modlitba. Pozvať k modlitbe iných ľudí je tiež možné, napr. 
susedov, priateľov, osamelých.  

Veľa Božích milostí, osobných a duchovných zážitkov v prítomnosti Panny Márie. 

MODLITBA K PANNE MÁRII ZÁZRAČNEJ MEDAILY 
„Panna Mária Zázračnej medaily, Ty si sa zjavila svätej Kataríne ako sprostredkovateľka milostí. Vypočuj 

teda moju naliehavú prosbu. Do tvojich rúk vkladám všetky svoje úmysly, duchovné i hmotné záujmy. 
Osmeľujem sa zveriť tvojej materinskej dobrote aj túto osobitnú žiadosť …  

Dobrá matka, pokorne ťa prosím, prednes ju svojmu Božskému Synovi.  
Ak sa neprotiví jeho Božskej vôli a slúži mi na posvätenie, vypros mi ju. 

Pozdvihni teda mocná Panna, svoje prosiace ruky najprv k Pánovi, potom ich vystri ku mne a zošli na mňa 
lúče svojich milostí, aby sa v ich svetle a teple moja duša očistila, aby nelipla na pozemských veciach a kráčala 

za tebou až do dňa, keď sa stretneme v nebeskej sláve. Amen.“  
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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 20. TÝŽDNI OBDOBIA CEZ ROK  
OD 15. 8.  DO 21. 8. 2022 

PONDELOK 
15. 8. 

NANEBOVZATIE 

PANNY MÁRIE, 
slávnosť 

(prikázaný 
sviatok) 

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Darina  
17:30 MEDZANY  ZBP Peter, Veronika, Tomáš 

17:30 KANAŠ 
† Anna, Ladislav, Július,  

Helena, Martin 
17:30 GREGOROVCE  ZBP Bohuznáma rodina 
18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Emília, Ladislav 

UTOROK 
16. 8. 

Sv. Štefan 
Uhorský, kráľ, 

ľub. sp.  
06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Helena, Jozef 

STREDA 
17. 8. 

Féria 06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Rozália, Pavol 

ŠTVRTOK 
18. 8. 

Féria 
06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Cyril (1. výr.) 
17:15 VEĽKÝ ŠARIŠ Eucharistická adorácia 
18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Juraj, Margita, Anna, Ján 

PIATOK 
19. 8. 

Féria 06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Marta 

SOBOTA 
20. 8.  

Sv. Bernard, 
opát 

07:30 VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel * 

Sobášny obrad 15:00 VEĽKÝ ŠARIŠ Matej & Petra 
NEDEĽNÁ  
SV. OMŠA 

18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  Za celú farnosť 

NEDEĽA 
21. 8. 

21. NEDEĽA 
V OBDOBÍ  
CEZ ROK 

08:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Mária (80r.), † Pavel 
10:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Anna, rod. Vargová 
08:00 MEDZANY Na úmysel kňaza 
08:00 GREGOROVCE  ZBP Renáta, Pavol, Peter (50r.) 
09:15 KANAŠ † Jozef 

PRIKÁZANÝ SVIATOK. Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie je prikázaný sviatok. Viaže nás 
povinnosť účasti na sv. omši a zdržiavania sa prác. 
FARSKÁ KANCELÁRIA. V pondelok 15. augusta z dôvodu prikázaného sviatku kancelária 
nebude k dispozícii. 
INFORMÁCIE O POHREBE † JOZEFA KARDINÁLA TOMKA. Sú vypísané na plagáte na výveske.  
OHLÁŠKY.  JÁN RÁKOŠ z farnosti Sedembolestnej Panny Márie Záhradné & PAVLÍNA 

KIPIKAŠOVÁ z farnosti sv. Jakuba Veľký Šariš (f. Medzany). Ohlasujú sa po 3.x.  TOMÁŠ 
MAGÁČ z farnosti Najsvätejšej Trojice Prešov – Solivar & LENKA KLIMKOVÁ z farnosti sv. Jakuba 
Veľký Šariš. Ohlasujú sa 2.x.  DAMIÁN VAŠKO z farnosti sv. Jakuba (f. Gregorovce) & 
NATÁLIA ZÁBRECKÁ z farnosti sv. Mikuláša Široké. Ohlasujú sa po 1.x.  FILIP LEHOTSKÝ 
z farnosti Žilina-mesto & LEA HEILOVÁ z farnosti sv. Jakuba Veľký Šariš. Ohlasujú sa po 1.x. 

 


