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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 40/2022 
2. OKTÓBER 2022 

Týždenník farnosti  
sv. Jakuba, apoštola, Veľký Šariš 

      27. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK  
 

 

 

 

 
 

 

 

NEUŽITOČNÍ SLUHOVIA … 
Nenazval nás Ježiš svojimi priateľmi? Nenazval nás synmi a dcérami Boha? Prečo nám 

potom hovorí, že sa máme pokladať za „neužitočných sluhov“? Niekedy nás Ježiš veru 
mätie. Pochopiteľne nám tým nehovorí, že sme neschopní a nanič. Všetci sme predsa Božie 
deti a jeho priatelia. Ani nám tým nehovorí, že naše skutky sú zbytočné a nemajú žiadny 
význam. Peter, Pavol a všetci ostatní, ktorí budovali Cirkev, mali pre ňu určite veľký 
a hodnotný prínos. Skutky svätého Františka a svätej Matky Terézie boli pre Cirkev 

nesmierne užitočné. Podstata spočíva v tom, že všetko, čo robíme pre Pána a pre Cirkev, 
prehlbuje našu vieru. Je to dobré pre nás, ako aj pre 
ľudí, ktorým slúžime. To oni v skutočnosti pomáhajú 
budovať Cirkev. Tieto skutky nám však nezaslúžia 
spásu. A nedávajú nám ani právo niečo od Boha 
požadovať. Ježiš chce, aby sme boli pokorní ako on. 
Nikdy sa okázalo nepredvádzal a ani netrval na tom, 
aby s ním nejako osobitne zaobchádzali «len» preto, 
že je Boh. Zriekol sa svojej božskej prirodzenosti a stal 
sa sluhom. Bezvýhradne poslúchal svojho Otca. Preto ho Boh povýšil (porov. Flp 2, 6 - 10). 
Ježiš chce, aby sme na uznanie, pochvalu a gratulácie od ľudí hľadeli zo správnej perspektívy. 
Nepotrebuje vedieť, kto sme alebo čo robíme, aby poznal, ako zmýšľame. Práve preto 
pokarhal Jakuba a Jána, keď ho žiadali o čestné miesta v jeho kráľovstve (porov. Mk 10, 35 - 
40). A preto pokarhal aj Petra, keď ho odrádzal od kríža (Mt 16, 21 - 23). Koniec koncov 
všetci sme neužitoční sluhovia. Každý náš nádych a výdych pochádza od Pána. Každý dar, 
ktorý dostávame, je z Božích rúk. Každý dobrý skutok, ktorý robíme, je znakom pôsobenia 
jeho milosti v našom živote. Byť „neužitočný“ však nevyhnutne neznamená niečo zlé. Je to len 
pokorné uznanie toho, že som Božie dieťa, vykúpené, povolané a pripravené budovať jeho 
kráľovstvo.                                                                                                                                     (Slovo medzi nami)                                                 

Prvé čítanie: Spravodlivý bude žiť zo svojej viery                                              (Hab 1,2-3; 2,2-4) 
Žalm: PANE, DAJ, ABY SME POČÚVALI TVOJ HLAS A NEZATVRDZOVALI SI SRDCIA  

(Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9) 
Druhé čítanie: Nehanbi sa za svedectvo o našom Pánovi                             (2Tim 1,6-8. 13-14) 
Evanjelium: Keby ste mali vieru                                                                                   (Lk 17,5-10) 

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.  

OKTÓBER – MESIAC INTENZÍVNEJ MODLITBY SV. RUŽENCA. 
Ruženec je modlitba, ktorá sa opiera o evanjelium a jeho stredobodom je tajomstvo vtelenia 

a ľudského vykúpenia. Preto je to vonkoncom kristologická modlitba. Veď najvlastnejšia zložka 
ruženca – litániové opakovanie anjelského pozdravenia „Zdravas, Mária“ –  sa premieňa  na 
neprestajnú Kristovu chválu. Na Krista ako na najvyššiu métu sa vzťahuje anjelovo posolstvo 
a pozdrav krstiteľovej matky: „Požehnaný je plod tvojho života.“ Opakovanie  „Zdravas, Mária“ je 
akoby osnova, na ktorej sa rozvíja kontemplácia tajomstiev. Lebo Ježiš, ktorý sa spomína 
v každom Zdravase, je ten istý, ktorého po poriadku predkladajú pripomínané tajomstvá ako 
Syna Božieho a Syna Panny Márie, ktorý sa narodil v betlehemskej jaskyni; ktorého matka 
v chráme obetovala; predkladajú ho ako chlapca, ktorému záleží na tom, čo patrí jeho Otcovi; 
predkladajú ho ako Vykupiteľa ľudí v smrteľných úzkostiach v Getsemanskej záhrade, bičovaného 
a korunovaného tŕním; krížom obťaženého a zomierajúceho na Kalvárii; ako vzkrieseného 
z mŕtvych, vystupujúceho do Otcovej slávy, aby dostal dary Ducha Svätého.  

Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, 
v rehoľnom spoločenstve alebo v nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 
1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov,  2.  k modlitbe treba pridať nábožné 
rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa 
zaužívaného zvyku (Ench. Indulgentiarum, conc. 48). 

SV. ANJELOV STRÁŽCOV, 2. OKTÓBER 
Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, 

aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.“ (Žalm 91,10–12) 

Anjel strážca je nebeský duch pridelený Bohom, ktorý má dozerať na 
každého z nás počas nášho života. Úloha anjela strážneho je viesť nás k 
dobrým myšlienkam, prácam a slovám a chrániť nás od zlého. Anjeli 
strážni sa za nás modlia a prednášajú naše modlitby Bohu. Pomáhajú 
nám predovšetkým v hodine smrti. Významnou knihou Biblie pre 
spoznanie anjelov a ich činnosti je Kniha Tobiáš. Anjel strážny nemôže 
vplývať priamo na náš rozum ani na našu vôľu, nie je všemohúci.  
Pôsobí nepriamo, vonkajšími znameniami alebo v našej 
obrazotvornosti vzbudzuje predstavy a následne myšlienky. Od 17. 
storočia Cirkev slávila samostatný sviatok anjelov strážcov v celej Cirkvi 
v októbri. Od revízie cirkevného kalendára sa tento sviatok slávi 2. 

októbra. Pán Ježiš hovorí v evanjeliu: «ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na 
nebesiach.» Existencia anjelov strážcov je dogma kresťanskej viery; tieto bytosti sú vždy prítomné 
pri nás, aby nám pomohli. Nech sa cítime akokoľvek sami, vždy je pri nás anjel strážny. Bdie nad 
nami a pomáha nám prekonať všetky ťažkostí a diablove nástrahy. 

RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE, 7. OKTÓBER 
Túto spomienku zaviedol svätý pápež Pius V.. Vo výročný deň víťazstva kresťanov nad Turkami 

v námornej bitke pri Lepante (1571), ktoré sa pripisuje pomoci svätej Bohorodičky, lebo ju vzývali 
o pomoc modlitbou ruženca. Do Rímskeho kalendára bol sviatok uvedený roku 1716. Dnešný 
sviatok nabáda všetkých na rozjímanie o Kristových tajomstvách pod vedením preblahoslavenej 
Panny Márie, ktorá mala mimoriadnu účasť na vtelení, účinkovaní, umučení a slávnom 
zmŕtvychvstaní Božieho Syna.  



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

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

SPOVEDANIE PRED PRVÝM PIATKOM 
 Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok 

VEĽKÝ ŠARIŠ 
06:00 – 06:30   06:00 – 06:30 

06:00 – 06:30 10:30 – 11:30 
10:30 – 11:30 10:30 – 11:30 

10:30 – 11:30 
17:30 – 18:00 17:30 – 19:30 

GREGOROVCE  16:30 – 17:30    
KANAŠ   16:30 – 17:30   
MEDZANY     16:30 – 17:30 

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 27. TÝŽDNI OBDOBIA CEZ ROK 
OD 2. 10.  DO 9. 10. 2022 

PONDELOK 
3. 10. 

Výr. konsekrácie 
kostola sv. 

Jakuba, slávnosť 

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Michal, Mária 

18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ 
† Andrej, Mária, František 
Za dobrodincov chrámu 

UTOROK 
4. 10. 

Sv. František 
Assiský, spomienka 

17:30 GREGOROVCE † Maroš 
18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Anna, Štefan, Helena 

STREDA 
5. 10. 

Féria 
17:30 KANAŠ 

† Za † z rod. Pyržová, Zomberová,  
† Marianna, † Alžbeta 

18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Ján, Otto 

ŠTVRTOK 
6. 10. 

Féria 
06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Ján 
18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Valér (50 r.) s rodinou 

PIATOK 
7. 10. 

Prvý piatok, 
--------------------- 

Ružencovej 
Panny Márie, 

spomienka 

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Za duše v očistci 
15:00 VEĽKÝ ŠARIŠ Prvopiatková adorácia 
17:30 MEDZANY † Slavomír, Mária, Ján 

18.00 VEĽKÝ ŠARIŠ 
 ZBP Marek a Natália, 

novomanželia 

SOBOTA 
8. 10.  

Sp. Panny Márie 07:30 VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel* 
NEDEĽNÁ SV. OMŠA 18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  Za celú farnosť 

NEDEĽA 
9. 10. 

28. NEDEĽA 
V OBDOBÍ  
CEZ ROK 

08:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Ružencové bratstvo 
10:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Dávid 
08:00 MEDZANY  ZBP Jozef a Mária (35. výr. sob.) 
09:15 KANAŠ † Štefan (1. výr.) 
10:30 GREGOROVCE  ZBP Jozef (50 r.), Marcela, Jakub 

 OKTÓBROVÉ POBOŽNOSTI. Posvätný ruženec sa budeme spoločne (s kňazom, ak to bude 
možné) modliť: vo farskom kostole o 17:30. Na filiálkach v deň, keď je tam sv. omša spolu 
s kňazom o 17:30, v ostatné dni sami tak, ako býva zvykom. Srdečne Vás ku modlitbe 
posvätného ruženca pozývame, najmä prvoprijímajúce deti a birmovancov. Ak sa nemôžete 
zúčastniť spoločnej modlitby v kostole, odporúčame Vám spoločnú modlitbu v rodine. 
 VÝROČIE KONSEKRÁCIE FARSKÉHO KOSTOLA SV. JAKUBA. V pondelok si pripomenieme 23. 
výročie konsekrácie farského kostola sv. Jakuba vo Veľkom Šariši. V tento deň môžeme po 
splnení obvyklých podmienok (stav milosti posväcujúcej, sv. prijímanie, účasť na sv. omši, 
modlitba na úmysel Sv. Otca) získať úplné odpustky. 
 ÚMYSLY SV. OMŠÍ. Do konca roka 2022 máme obsadené úmysly všetkých svätých omší. 
 PODIELOVÉ KNIHY SSV. Môžete si ich vyzdvihnúť v sakristii spolu s poplatkom za rok 2023 
(8€). 
 SPOVEDANIE CHORÝCH. V piatok dopoludnia pôjdeme ku chorým. 

„Zanechaj teraz na chvíľu svoje práce, skry sa trochu pred svojimi hlučnými myšlienkami.  

Zahoď teraz obťažujúce starosti a svoje namáhavé rozptýlenia.  

Zaoberaj sa trochu Bohom a odpočiň si trochu v ňom.  

Vojdi do komôrky svojej mysle, vyžeň všetko von okrem Boha a tých vecí, čo ti pomôžu ho hľadať.“  

(sv. Anzelm) 


