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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 6/2021 
7. FEBRUÁR 2021 

Týždenník farnosti  
sv. Jakuba, apoštola, Veľký Šariš 

PIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK 
 

 

 

 

 
 

 

PETER, JEHO SVOKRA A  JEŽIŠ… 
Z tejto state je krásne vidieť, že Ježišovi učeníci sú len na začiatku svojho spoznávania, 

kto je to Ježiš. Na začiatku je pre Petra Ježiš zdroj prestíže a sebavedomia. V kom dome 
býva ten zázračný liečiteľ? - pýta sa. V mojom. 
A o kom budú rozprávať, že si takého domov  
priviedol? O mne. Tento jeho postoj je vidieť z 
toho ako ide Ježiša hľadať. Netuší, že Ježiš sa 
išiel modliť. Myslí si, že Ježiš ušiel. Jeho tajné 
myšlienky ho zrádzajú, keď hovorí, že ho všetci 
hľadajú. Teda, aj tí chorí, ktorí by ešte mohli 
prísť dať sa vyliečiť a to opäť ku Petrovmu 
domu. Ježiš však nie je len zázračný liečiteľ, je 
niečo oveľa viac. Vie, že Petrovou pohnútkou je 
prestíž a sebavedomie. Preto sa do Petrovho 
domu nevracia, ale hneď s učeníkmi ide do iných dedín. Aj tam robí zázraky. Aby sa 
nemohlo pripísať, že sa zázraky dejú len pri Petrovi. Vieme však o Petrovi, akou obrovskou 
premenou prešiel. A toto nebol posledný prípad, keď nepochopil svojho Učiteľa. 
Neodišiel však od neho a keď možno aj zahanbený, ostal s ním. Učil sa, chcel chápať 
Krista, občas odišiel s dlhým nosom, napr. keď počul aby sa Ježišovi pratal z cesty. Vracal 
sa ako kajúcnik naspäť. Lebo ako hovorí sv. Tereza z Avily: „Svätí nie sú tí, ktorí nehrešia, ale 
tí, ktorí sa dokážu rýchlo vrátiť naspäť ku svojmu Majstrovi.“ Tieto návraty z neho urobili 
apoštola a dokážu ich urobiť aj z nás. 

                            (Aplikácia Zamyslenia)  

„Človek nemá svoju milosť vo vrecku. Nebola by to milosť, keby o ňu nebolo treba stále prosiť.“  

(Karl Barth) 

Prvé čítanie: Zmietam sa v bolestiach až do súmraku                                         (Jób 7, 1-4. 6-7) 
Žalm: CHVÁĽME PÁNA, ON UZDRAVUJE SKĽÚČENÝCH SRDCOM                               (Ž 147, 1-2. 3-4. 5-6) 
Druhé čítanie: Beda mi, keby som evanjelium nehlásal                            (1Kor 9, 16-19. 22-23) 
Evanjelium: Uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy                           (Mk 1, 29-39) 

http://0.0.0.41/776%2023%2029
http://www.farnostvelkysaris.sk/
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PATRIS CORDE (Z LISTU PÁPEŽA FRANTIŠKA O SV. JOZEFOVI) 

(…) Po 150-tich rokoch od jeho (sv. Jozefa) vyhlásenia za patróna Katolíckej cirkvi 
blahoslaveným Piom IX. 8. decembra 1870 by som preto chcel – ako hovorí Ježiš –, aby „z plnosti 
srdca prehovorili ústa“ (porov. Mt 12, 34), keď sa s vami podelím o niekoľko osobných úvah o tejto 
mimoriadnej postave, ktorá je taká blízka každému z nás v našej ľudskej 
situácii. Táto moja túžba ešte vzrástla počas mesiacov pandémie, v 
ktorých sme mohli uprostred krízy, ktorá nás postihla, zakúsiť, že „naše 
životy udržiavajú bežní ľudia – na ktorých sa obyčajne zabúda – ktorí sa neobjavujú 
v titulkoch novín a časopisov ani na veľkých pódiách najnovších televíznych  show, 
ale bezpochybne práve oni dnes píšu rozhodujúce príbehy našich dejín: lekári, 
zdravotné sestry, zamestnanci supermarketov, upratovačky, opatrovateľky, 
prepravcovia, poriadkové služby, dobrovoľníci, kňazi, rehoľné sestry a toľkí iní, 
ktorí pochopili, že nikto sa nezachráni sám. [...] Koľkí ľudia každý deň prejavujú 
trpezlivosť, šíria nádej a snažia sa nezasievať paniku, ale spoluzodpovednosť. Koľkí 
otcovia, matky, starí rodičia či učitelia ukazujú našim deťom malými 
a každodennými gestami, ako čeliť kríze a ako ňou prechádzať, prispôsobiac svoje zvyky, hľadiac dopredu 
a povzbudzujúc k modlitbe. Koľkí ľudia sa modlia, obetujú a prihovárajú za dobro všetkých.“ Všetci môžu 
objaviť vo sv. Jozefovi – mužovi, ktorý nepozorovane prechádza okolo, mužovi bežného, 
nenápadného a skrytého života – orodovníka, oporu a sprievodcu v ťažkých chvíľach. Svätý Jozef 
nám pripomína, že všetci tí, čo sú zdanlivo skrytí alebo sú «v tieni», môžu v dejinách spásy zohrávať 
nenahraditeľnú úlohu. Všetkým im patria slová uznania a vďaky. 
 1. Milovaný otec 

Veľkosť sv. Jozefa spočíva v tom, že bol Máriiným manželom a Ježišovým otcom. A takto sa – 
podľa slov sv. Jána Zlatoústeho – «dal do služby celému plánu spásy». Svätý Pavol VI. 
poznamenáva, že jeho otcovstvo sa konkrétne prejavilo v tom, že „zo svojho života spravil službu 
zasvätenú tajomstvu vtelenia a s ním spojenému vykupiteľskému poslaniu. Svoju legálnu právomoc nad svätou 
rodinou využil na to, aby jej úplne daroval seba samého, svoj život, svoju prácu; svoje ľudské povolanie milovať 
domácich tak premenil na nadľudské darovanie seba, svojho srdca a všetkých schopností na lásku v službe 
Mesiášovi, ktorý rástol v jeho dome.“ Pre túto svoju úlohu v dejinách spásy je sv. Jozef otcom, ktorého 
kresťanský ľud stále miluje, ako o tom svedčí skutočnosť, že v celom svete sú mu zasvätené mnohé 
kostoly; že mnohé náboženské inštitúty, cirkevné bratstvá a skupiny sú inšpirované jeho 
spiritualitou alebo nesú jeho meno; a že na jeho počesť sa konajú mnohé náboženské podujatia. 
Mnohí svätci a svätice ho vrúcne uctievali, medzi inými aj Terézia z Avily, ktorá si ho zvolila za svojho 
zástancu a orodovníka, často sa mu zverovala a dostala všetky milosti, o ktoré prosila. Povzbudená 
vlastnou skúsenosťou, presvedčila aj ďalších, aby ho uctievali. V každej modlitebnej knižke sa 
nachádza nejaká modlitba k sv. Jozefovi. S osobitnými prosbami sa na neho obraciame každú 
stredu a zvlášť v mesiaci marci, ktorý mu je tradične zasvätený. Dôvera ľudu vo sv. Jozefa je zhrnutá 
vo vyjadrení «Ite ad Ioseph», ktoré odkazuje na čas hladomoru v Egypte, keď ľud prosil faraóna 
o chlieb a on mu odpovedal: „Choďte k Jozefovi a urobte všetko, čo vám povie!“ (Gn 41, 55). Išlo o Jozefa, 
Jakubovho syna, ktorého bratia zo závisti predali (porov. Gn 37, 11 – 28) a ktorý sa následne – 
podľa biblického rozprávania –stal v Egypte zástupcom faraóna (porov. Gn 41, 41 – 44). 

Ako Dávidov potomok (porov. Mt 1, 16.20), z ktorého koreňa mal vzísť Ježiš, podľa prísľubu 
proroka Nátana Dávidovi (porov. 2 Sam ) a ako ženích Márie z Nazareta je sv. Jozef akýmsi 
spojujúcim článkom medzi Starým a Novým zákonom. 
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RODINNÝ KÚTIK 
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB V 5. TÝŽDNI OBDOBIA CEZ ROK 
OD 8. 2. DO 14. 2. 2021 

PONDELOK 
8. 2. 

Féria 
VEĽKÝ ŠARIŠ  Za obrátenie hriešnikov 

VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel* 

UTOROK 
9. 2. 

Féria 
GREGOROVCE † Štefan, Jozef, Žofia, Margita 
VEĽKÝ ŠARIŠ † Štefan, Jaroslav 

STREDA 
10. 2. 

Sv. Školastika, 
panna spomienka 

KANAŠ  ZBP Ružencové bratstvo 
VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel* 

ŠTVRTOK 
11. 2. 

Preblahoslavená  
P. Mária Lurdská 

VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel* 
VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP rod. Rendeková 

PIATOK 
12. 2. 

Féria 
MEDZANY  ZBP Danka, Marek 

VEĽKÝ ŠARIŠ † Za † rodičov a starých rodičov 

SOBOTA 
13. 2. 

Sp. Panny Márie VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel* 
Nedeľná sv. omša VEĽKÝ ŠARIŠ  Za celú farnosť 

 NEDEĽA 
14. 2. 

ŠIESTA NEDEĽA  
V OBDOBÍ  
CEZ ROK 

VEĽKÝ ŠARIŠ † Anton, Mária 
VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Peter (70 r.) 
MEDZANY  ZBP Veronika, Anna, Lucia 

KANAŠ  
GREGOROVCE  ZBP Jozef (80 r.) 

29. SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH. Vo štvrtok si pripomenieme 29. Svetový deň chorých, ktorý ustanovil 
sv. Ján Pavol II., pápež.  V tejto náročnej dobe zvlášť myslime na našich chorých. 

SV. ŠKOLASTIKA, PANNA, 10. FEBRUÁR 
Sv. Školastika bola sestrou sv. Benedikta, zakladateľa benediktínskeho 

rádu, ktorý sa narodil okolo roku 480 v Nursii (terajšia Norcia) v Umbrii 
v Taliansku. Predpokladá sa, že v dospelosti Školastika žila v kláštore 
Roccabotta pri Subiacu (východne od Ríma). S určitosťou vieme, že aspoň 
niekoľko rokov pred smrťou žila v okolí Monte Cassina, kde bol hlavný kláštor 
jej brata Benedikta a aspoň raz do roka ho navštevovala. Je známe ich posledné 
stretnutie. Stretli sa neďaleko kláštora v malom domci, kde sa rozprávali o Bohu 
a svätých veciach. Deň im ubehol ako zvyčajne a večer Benedikt chcel odísť 
do kláštora, keďže veľmi prísne dodržiaval pravidlá. No Školastika ho prosila, 
aby zostal do rána: „Ktovie, či sa ešte uvidíme, lebo cítim, že môj život je na sklonku.“ 

Benedikt však nechcel. Vtedy sa Školastika začala vrúcne modliť. Hoci bola jasná obloha, za chvíľu sa 
zatiahla a začalo tak husto pršať, že Benedikt nemohol odísť do kláštora. A tak strávili celú noc 
v rozhovoroch, modlitbách a pri spievaní žalmov. Ráno sa rozišli – Benedikt do kláštora a Školastika 
do svojej príbytku, kde bývala pravdepodobne aj s ďalšími zasvätenými pannami. Na tretí deň od tej noci 
Školastika zomrela. Bolo to okolo roku 547. Benedikt videl jej dušu v podobe holubice, ako vystupuje 
do neba. Jej telo dal pochovať v hrobe, ktorý si pôvodne pripravil pre seba v oratóriu sv. Jána, na mieste, 
kde je dnes oltár montecassinskej baziliky. Jeho neskôr pochovali na to isté miesto. Úcta k sv. Školastike 
sa rozšírila, hoci o jej živote nebolo veľa údajov, nezaložila ani žiaden kláštor. No mnohé kláštory nesú 
jej meno a aj v benediktínskych kláštoroch sa zvyčajne nachádza kaplnka alebo oltár zasvätený práve jej. 

http://www.zivotopisysvatych.sk/benedikt/

