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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 5/2021 
31. JANUÁR 2021 

Týždenník farnosti  
sv. Jakuba, apoštola, Veľký Šariš 

ŠTVRTÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK 
 

 

 

 

 
 

 

 

NAOZAJ JE TO BOŽÍ SYN… 
Pri čítaní tejto nádhernej state o sile Ježiša Krista nad diablom, je užitočné zasa počuť 

Ježišovu odpoveď farizejom pri slávnostnom vstupe do Jeruzalema na Kvetnú nedeľu: 
„Ak budú mlčať moji učeníci, budú kričať kamene.“ Z evanjelií počujeme ten obrovský krik 

mnohých ľudí, ktorí svedčia 
o Ježišovi. Kričia o ňom 
samotní posadnutí diablom, 
ako v dnešnom evanjeliu; 
kričia o ňom prostitútky; 
takisto je veľký krik, niekedy aj 
spoza stromu, počuť 
od vyberačov daní. Rovnako 
o ňom kričí Riman a to stotník 
pod krížom. Akoby neveriaci, 

posadnutí diablom, cudzinci, svedčili o Ježišovi, o jeho moci, o ktorej sú presvedčení. 
V tejto súvislosti je naozaj dôležité si uvedomiť, kedy Ježiš hovorí o svojich učeníkoch, 
že ak nebudú oni kričať, budú kričať kamene. Hovorí o nich pri slávnostnom vstupe 
do Jeruzalema, keď mu kričali Hosanna. Aby o pár dní, okrem pár žien a jedného učeníka 
boli schovaní v domoch a triasli sa od strachu. Mnohí neveriaci o Kristovi kričia i dnes. 
Bohužiaľ už to nie je len to stotníkovo: „Naozaj to bol Boží syn.“ Nechcime, aby sa pre naše 
mlčanie o Ježišovi, museli ozývať nemé skaly.  

                            (Aplikácia Zamyslenia)       

„Najstrašnejší sú ľudia, ktorí všetko vedia a sú o tom aj svätosväto presvedčení.“ (E. Canetti) 

„Idiot na dôležitom mieste napácha viac škody než desaťtisíc kontrarevolucionárov.“ (F. Castro) 

Prvé čítanie: Vzbudím im proroka a vložím mu do úst svoje slová                       (Dt 18, 15-20) 
Žalm: PANE, DAJ, ABY SME POČÚVALI TVOJ HLAS A NEZATVRDZOVALI SI SRDCIA  

(Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9) 
Druhé čítanie: Panna rozmýšľa o Pánových veciach, aby bola svätá                  (1Kor 7, 32-35) 
Evanjelium: Učil ich ako ten, čo má moc                                                                (Mk 1, 21-28) 

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.  

POĎAKOVANIE Z AFRIKY 
Mesiac október v roku 2019 bol vyhlásený pápežom Františkom ako Mimoriadny  

misijný mesiac. Vtedy sme Vám ponúkli možnosť prispieť školskými potrebami pre deti 
v africkej krajine Kamerun. Mnohí ste zareagovali a podarovali ste mnoho vecí. Presne 
pred rokom som vo februári zaniesol 
celý náklad do Krakowa, kde som ich 
odovzdal jednej zo sestier palotínok, 
ktorá taktiež pôsobila v Kamerune. 
Potom však prišla corona a tak bol 
v Poľsku problém aj s posielaním 
balíkov do Afriky, preto sa to podarilo 
doručiť až pred Vianocami. Ale takto 
to mohli misionári podarovať deťom 
ako vianočné darčeky. Posielajú nám 
srdečné poďakovania i pozdravy ako aj 
niekoľko fotiek s obdarovanými deťmi. 
A tak sa v ďalekom Kamerune môžu deti kvalitnejšie vzdelávať aj vďaka darcom z našej 
farnosti. Nech sa tam šíri evanjelium spolu so vzdelávaním a kultúrou. Ešte raz – Pán Boh 
zaplať za Vaše dary! 

POĎAKOVANIE ZA PODPORU DOBREJ NOVINY 
V našej farnosti sa pre Dobrú novinu vyzbieralo 

spolu 1052,34 eur (Veľký Šariš 375,34€ a Medzany 
677€). Pokladničky a propagačné materiály ste si 
mohli vyzdvihnúť v kostoloch po svätých omšiach 
vo Veľkom Šariši a Medzanoch v decembri 2020. 

Naše poďakovanie patrí aj tým, ktorí podporili 
aktivity Dobrej noviny prostredníctvom bankového 
účtu. 

Výťažok z 26. ročníka koledníckej akcie Dobrá 
novina poputuje na podporu vzdelávacích aktivít 
pre mladé matky na východe Ugandy a ďalšie 
projekty pre núdznych v Afrike. Ďakujeme za vašu 
štedrosť, nech ju Pán bohato odmení. Viac 

na stránke www.dobranovina.sk. Kolednícku akciu organizuje eRko - Hnutie 
kresťanských spoločenstiev detí. 

„Pravá obeta je každý skutok, ktorý sa koná, aby sme svätým spoločenstvom priľnuli k Bohu,  

je to skutok určený k cieľu onoho dobra, ktorým naozaj môžeme byť spasení.“ (sv. Augustín) 

„Nemáme žiadnu hodnotu, ak nie sme nikomu užitoční.“ (Descartes) 

„Našu cestu do večnosti lepšie osvieti jedna svieca za života ako dve po smrti.“ (A. Dermek) 

http://www.dobranovina.sk/


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

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 4. TÝŽDNI OBDOBIA CEZ ROK 
OD 1. 2. DO 7. 2. 2021 

PONDELOK 
1. 2. 

Féria 
VEĽKÝ ŠARIŠ  Na úmysel Jolany 

VEĽKÝ ŠARIŠ † Štefan, Helena, Žofia 

UTOROK 
2. 2. 

Obetovanie Pána, 
sviatok 

GREGOROVCE † Ján 
VEĽKÝ ŠARIŠ † Mária, Anna 

STREDA 
3. 2. 

Sv. Blažej, biskup  
a mučeník, ľ. spom. 

KANAŠ † Za duše v očistci 
VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Helena (70 r.) 

ŠTVRTOK 
4. 2. 

Féria 
VEĽKÝ ŠARIŠ † Anna 

VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP zdravotníckych pracovníkov 

PIATOK 
5. 2. 

Sv. Agáta, panna 
a mučenica, spom. 

MEDZANY  ZBP Mária Vaňová 
VEĽKÝ ŠARIŠ † Samuela, Mária, Andrej 

SOBOTA 
6. 2. 

Sv. Pavol Miki 
a spol., muč., spom. 

VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel* 

Nedeľná sv. omša VEĽKÝ ŠARIŠ  Za celú farnosť 

 NEDEĽA 
7. 2. 

PIATA NEDEĽA  
V OBDOBÍ  
CEZ ROK 

VEĽKÝ ŠARIŠ  Za ružencové bratstvo 
VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Jozef a Andrea (30.  výr. sob.) 
MEDZANY  ZBP Peter a Margita (40. výr. sob.) 

GREGOROVCE † Ján, Margita, Štefan, Mária 

POĎAKOVANIE. Naše úprimné poďakovanie patrí firme LUX Prešov s.r.o., ktorá nám 
na vlastne náklady vyčistila podlahy v celom kostole.  

SV. BLAŽEJ, BISKUP, MUČENÍK, 3. FEBRUÁR 
Život sv. Blažeja bol opísaný veľmi neskoro po jeho smrti. Je to napísané skôr formou legendy, 

fakty sú teda nezaručené. Podľa nej bol Blažej nielen biskupom v Sebaste v Arménsku (dnes Sivas 
v Turecku), ale aj lekárom. Spoluvládcovia cisára Konštantína, ktorý dal kresťanom slobodu, 
ju nerešpektovali a prenasledovali kresťanov ďalej. Kvôli tomu sa aj 
biskup Blažej utiahol skalnej jaskyne. Legenda hovorí, že keď 
poľovníci usporiadali lov, zvieratá utekali jedným smerom, a to práve 
k jaskyni biskupa Blažeja, ktorý tam žil ako pustovník, jedinou 
spoločnosťou mu boli zvieratá. Poľovníci ho takto objavili a udali. 
Vladár vydal rozkaz, aby ho priviedli pred súd. Námestník Agrikolas 
ho vyzval, aby obetoval modlám. Keď to nespravil, sudca ho dal 
priviazať k stĺpu a bičovať. Potom ho odvliekli do väzenia a v r. 316 
odsúdili na smrť. Nezaručená povesť rozpráva, že jedna vdova s 
plačom priniesla k Blažejovi svoje dieťa, ktorému zostala trčať v hrdle rybia kosť, a prosila ho 
o pomoc. Blažej sa vrúcne pomodlil, požehnal dieťa a chlapec sa uzdravil. Po jeho smrti sa tiež diali 
zázraky uzdravenia. Vyvinula s tradícia, že na sviatok sv. Blažeja (3. februára) sa udeľuje požehnanie 
sv. Blažeja – požehnanie hrdla. Sv. Blažej patril medzi štrnástich pomocníkov v núdzi. Je veľmi 
uctievaný. Len v samotnom Ríme je päť kostolov zasvätených práve jemu. 

http://www.zivotopisysvatych.sk/strnast-pomocnikov-v-nudzi/

