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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 13/2023 
26. MAREC 2023 

Týždenník farnosti  
sv. Jakuba, apoštola, Veľký Šariš 

   PIATA PÔSTNA NEDEĽA  
 
 
 

 

OD TEORETICKEJ VIERY KU ŽIVEJ VIERE V NEHO … 
Vzkriesenie Lazára z mŕtvych patrí medzi najúžasnejšie zázraky, aké Ježiš vykonal. Ale 

premýšľajme chvíľu o Marte. V tomto príbehu vidíme, ako Ježiš privádza túto smútiacu 
sestru od teoretickej viery ku skutočnej, živej viere v neho. V niektorých ohľadoch je to 
rovnako úžasné, ako vzkriesiť niekoho z mŕtvych. Pre tento dôvod je Marta pre nás 
dobrým pôstnym spoločníkom. Podobnú premenu chce Ježiš dosiahnuť v každom z nás. 
Poďme sa teda pozrieť na Martin posun k hlbšej viere: Spočiatku Marta verí, že Ježiš môže 

odpovedať na jej modlitby: „Pane, keby si bol 
býval tu...“ (Jn 11, 21). Ježiš hovorí, že Lazár 
vstane, ale Marta neverí, že sa to môže stať 
teraz. Tlačí čas do ďalekej budúcnosti: „Viem, 
že vstane v posledný deň pri vzkriesení“ (Jn 11, 
24). Ježiš sa jej spýta, či verí, že on je 
vzkriesenie a život. Marta reaguje všeobecne: 
„Ja som uverila, že ty si Mesiáš“ (Jn 11, 27). Zdá 
sa, akoby nedokázala urobiť skok od Mesiáša 
ku vzkrieseniu. Keď Ježiš požiada Martu, aby 
dala otvoriť hrob, tá zaváha: „Pane, už páchne, 

veď je už štyri dni v hrobe“ (Jn 11, 39). Tak ju Ježiš povzbudzuje ďalej: „Nepovedal som ti, že ak 
uveríš, uvidíš Božiu slávu?“ (Jn 11, 40). Môžeš ju vidieť tu a teraz, nielen vo vzdialenej 
budúcnosti. Marta tu musí prehĺbiť svoju vieru. Umožní, aby otvorili hrob s telom jej 
brata? Môžeme takmer cítiť jej vnútorný zápas pri tomto rozhodnutí. Ježiš sa nebojí 
zápachu, ale čaká, pokým ona rozhodne. Nakoniec Marta dáva súhlas a hrob je otvorený. 
Ježiš volá Lazára, aby vyšiel von, a Marta uverí. S každou pôstnou nedeľou nás Ježiš vedie 
k ďalšiemu kroku vpred vo viere. Podobne ako Martu, aj nás privádza postupne. Aj keď 
váhame, on čaká, kým dáme súhlas k ďalšiemu kroku.                                    (Slovo medzi nami) 

Prvé čítanie: Vložím do vás svojho ducha a ožijete                                                (Ez 37, 12b-14) 
Žalm: U PÁNA JE MILOSRDENSTVO A HOJNÉ VYKÚPENIE                               (Ž 130,1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8) 
Druhé čítanie: Vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych             (Rim 8,8-11) 
Evanjelium: Ja som vzkriesenie a život                                                                         (Jn 11,1-45) 
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Dobrovoľný príspevok na vydávanie Cesty je 0,20€. Uzávierka príspevkov je vždy vo štvrtok do 18.00hod.  

FARSKÉ OZNAMY 
POBOŽNOSTI KRÍŽOVEJ CESTY 

 V nedeľu – 15:00 Modlia sa / úmysel V týždni – 17:30 Modlia sa / úmysel 
Veľký Šariš 26. 3. 2023 Miništranti Piatok 31. 3. 2023  
Gregorovce 26. 3. 2023 Modlitby matiek Utorok 28. 3. 2023  
Kanaš 26. 3. 2023  Streda 29. 3. 2023  
Medzany 26. 3. 2023 – 14:00 Za duše v očistci Piatok 31. 3. 2023 Za nenarodené deti 

STRETNUTIE LEKTOROV Z FARSKÉHO KOSTOLA. Uskutoční sa dnes po Krížovej ceste na FÚ. 
 ZBIERKA NA POTREBY UTEČENCOV. Dnes máme v našich kostoloch zbierku na podporu utečencov 
a prenasledovaných kresťanov. Ďakujeme za milodary. 
ZBIERKA NA POTREBY KOSTOLOV. Obetovali ste: vo Veľkom Šariši 1675€, v Medzanoch 415€, 
v Kanaši 350,75€ a v Gregorovciach 613€. Úprimne ďakujeme za milodary. 
SPOVEDANIE CHORÝCH PRED VEĽKOU NOCOU. Uskutoční sa v pondelok vo Svätom týždni (3. 
apríla). V sakristii môžete nahlasovať chorých (prvopiatkových nemusíte, lebo pôjdeme aj k nim 
v ten istý deň). 
VEĽKONOČNÝ BARÁNOK. V sakristiách kostolov si môžete zakúpiť veľkonočného baránka. Jeho 
kúpou (7€) podporíte farnosť Pavlovce nad Uhom, ktorej súčasťou je aj pútnické miesto vo Vysokej 
nad Uhom (bl. Anka Kolesárová). 
CELODENNÁ POKLONA SVIATOSTI OLTÁRNEJ. V piatok 31. 3. 2023 pripadá na našu farnosť 
celodenná poklona Sv. Oltárnej. Sviatosť Oltárnu vystavíme k poklone o 08:30 a  potrvá do 17:15. 
Pred pobožnosťou Krížovej cesty bude záverečné požehnanie a odloženie Sviatosti Oltárnej. Na 
poklonu sa môžete zapísať na pripravený rozpis pri hlavnom vchode do kostola.  
VEĽKONOČNÁ SV. SPOVEĎ. Sa uskutoční na budúcu sobotu dopoludnia aj popoludní. Prosíme Vás 
o dobrú prípravu (nie je hanba si hriechy aj napísať) a o dochvíľnosť.  
POŽEHNANIE RATOLESTÍ NA PALMOVÚ NEDEĽU. Pri všetkých sv. omšiach. V prípade dobrého 
počasia sa vo Veľkom Šariši uskutoční požehnanie ratolestí vonku na námestí (pred sv. omšou 
o 10:00), odkiaľ v procesii pôjdeme do farského kostola. Srdečne vás pozývame! 
ZBIERKA NA KVETY KU BOŽIEMU HROBU. Do krabičiek pri vchode do kostola môžete prispieť na 
kvety ku Božiemu hrobu. Vopred ďakujeme za milodary. 
FARSKÁ KANCELÁRIA. Z dôvodu spovedania a sviatkov bude zatvorená do 17. 4. 2023. Súrne 
prípady (krsty, pohreby...) vybavíme po predchádzajúcej telefonickej alebo e-mailovej dohode. 

SPOVEDANIE PRED VEĽKOU NOCOU 
 Veľký Šariš Gregorovce Kanaš Medzany 

PONDELOK     27. 3. 2023 17:00 – 19:00    
UTOROK  28. 3. 2023 10:30 – 11:30 18:30 – 19:30   
STREDA  29. 3. 2023 10:30 – 11:30  18:30 – 19:30  

ŠTVRTOK  30. 3. 2023 
10:30 – 11: 30   
17:00 – 20:00 

PIATOK  31. 3. 2023 10:30 – 11: 30  18:30 – 19:30 

SOBOTA  1. 4. 2023 
09:00 – 11:00   
14:30 – 16:00 

NEDEĽA  2. 4. 2023 Od 14:30 spovedáme v SABINOVE!!! 
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RODINNÝ KÚTIK 
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB V 5. PÔSTNOM TÝŽDNI  
OD 27. 3.  DO 2. 4. 2023 

PONDELOK 
27. 3. 

Féria 
06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Jozef, Klaudia 
18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Anna s rod. 

UTOROK 
28. 3. 

Féria 
17:30 GREGOROVCE † Anton, Irena, Jozef 
18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Jaroslav 

STREDA 
29. 3.  

Féria 
17:30 KANAŠ  ZBP Mária 
18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Blanka (1. výr.) 

ŠTVRTOK 
30. 3. 

Féria 
06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Margita, Rastislav 

18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ 
† Jozef, Mária, Jaroslav, Štefan, 

Veronika 

PIATOK 
31. 3. 

Féria 
17:30 MEDZANY  ZBP Jozef (50 r.) 
OD 8:30 VEĽKÝ ŠARIŠ Celodenná poklona Sv. Oltárnej 
18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Monika 

SOBOTA 
1. 4.  

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

NEDEĽA 
2. 4. 

PALMOVÁ  
NEDEĽA  

08:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Helena (70 r.) 
10:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZPB Peter (50 r.) 
08:00 GREGOROVCE † Katarína 
09:15 KANAŠ † Pavol 
10:30 MEDZANY † Ján, Anna 

ZAHAĽOVANIE KRÍŽOV 
V dnešnú «smrtnú», «čiernu» nedeľu, ale oficiálne 5. pôstnu nedeľu je zvykom v našich kostoloch 

zahaľovať kríž. A nielen v kostoloch. Robí sa to aj v domácnostiach, aj v záhradách domov, kde takýto 
kríž majú. Na všetky kríže s umučeným telom nášho Pána Ježiša Krista sa dáva čierne alebo fialové plátno, 
aby sa práve toto telo Pána Ježiša prikrylo. Myslím, že tento zvyk poznáme a berieme ho už automaticky. 
Ale poznáme jeho význam? Prečo sa tak robí a čo to symbolizuje? Starobylý zvyk zahaľovať kríže a obrazy 
pochádza asi spred 9. stor. Liturgista Polykarp Radó uvádza vo svojej knihe «Enchiridion liturgicum» tri 
pravdepodobné dôvody vzniku zahaľovania kríža: prvým je, že v tejto dobe sa sústredí 
pozornosť na utrpenie a nie na smrť Pána a že zahalením kríža sa vyzdvihne jeho dôležitosť 
a tak sa pritiahne pozornosť na kríž, ktorý je vyvrcholením umučenia. Druhým dôvodom 
môže byť história umenia, že v románskom slohu sa na kríži predstavoval Kristus ako Kráľ 
večnej slávy a v čase umučenia sa takýto obraz nezhodoval s pohľadom na trpiaceho 
Pánovho služobníka. Ježiš ako kráľ večnej slávy bol odetý v kráľovskom rúchu s kráľovskou 
korunou na hlave ako víťaz. Asi si to dnes nevieme ani predstaviť. Tretím dôvodom môžě byť súvislosť 
s niekdajšími «pôstnymi plátnami», ktorými sa zakrýval oltár, lebo penitenti (kajúcnici) sa považovali za 
nehodných aby hľadeli na slávenie omše. Toto veľké «pôstne plátno» sa nazýva «velum famis» a zakrýval 
sa ním celý oltár. Až neskôr sa zakrýval iba kríž a obrazy a sochy svätých. Vstupujeme do vrcholných 
týždňov pôstneho obdobia a nech aj upriamenie nášho pohľadu na zahalený kríž a skrz neho vyzdvihnutie 
významu utrpenia ako takého je pre nás motiváciou čo najlepšieho zvládnutia finišu prípravy pred Veľkou 
nocou a napĺňania myšlienky, ktorá to veľmi dobre vystihuje: «per aspera ad astra» = «tŕním k hviezdam». 
Bez utrpenia sa na tomto svete nič naozaj hodnotné dosiahnuť nedá. 

(Marek Kunder, RKFÚ Čemerné) 


