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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 7/2021 
14. FEBRUÁR 2021 

Týždenník farnosti  
sv. Jakuba, apoštola, Veľký Šariš 

ŠIESTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK 
 

 

 

 

 
 

 

DÔLEŽITOSŤ ZMENY POSTOJA… 
Táto stať, ktorá tak výstižne ukazuje Ježišovo pohnutie sa nad ľudskými osudmi, nám 

zároveň opäť predstavuje Ježiša, ktorý prosí ľudí, ktorým pomohol, aby ho neprezrádzali. 
V tomto úryvku je to až bolestne 
predostreté ako na podnose: Ježiš 
nemohol kvôli prezradeniu jeho 
zázraku verejne pôsobiť. A my sa 
s údivom pýtame, prečo nemohol 
pôsobiť, keď niekomu pomohol? 
Čo bolo na tom zlé? Ale aj z tohto 
úryvku vidíme, že ľudia sa jednoducho 
nechcú zmeniť. Radšej vyženú niekoho, 
kto robí zázraky, len aby nemuseli 
v  neho uveriť. Aby sa ním nemuseli 

riadiť. Nepotrebujú zmenu, ani keby im pomohla. Možno nad tým neveriacky krútime 
hlavou. Otázkou je, či nepotrebujeme zrkadlo, ktoré by ukázalo na nás, že sme takí istí. 
Či nehovoríme niekde v hĺbke srdca: «Ježiš, nič na mne nemeň». 

                            (Aplikácia Zamyslenia)  

APLIKÁCIA DO MOBILNÉHO TELEFÓNU 
Z našej farskej stránky (www.farnostvelkysaris.sk) si môžete stiahnuť aplikáciu 

do mobilného telefónu (operačný systém Android a onedlho už aj iOS) 
prostredníctvom ktorej vám odosielame notifikácie o nových veciach umiestnených 
na stránku a zároveň získate aj rýchly prístup ku farským oznamom a internetovému 
vydaniu bulletinu Cesta. Aplikáciu bude možné po overení stiahnuť aj 
z internetových obchodov Google Play a AppStore (zadarmo). Proces overovania 
už prebieha. O výsledku vás budeme informovať.  

Prvé čítanie: Malomocný bude bývať sám mimo tábora                                (Lv 13, 1-2. 45-46) 
Žalm: TY, PANE, SI MOJE ÚTOČIŠTE; ZAHŔŇAŠ MA RADOSŤOU SO SPÁSY                     (Ž 32, 1-2. 5. 11) 
Druhé čítanie: Napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista               (1Kor 10, 31 – 11, 1) 
Evanjelium: Malomocenstvo z neho zmizlo a bol čistý                                          (Mk 1, 40-45) 

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.  

PÔSTNE OBDOBIE: ČAS NA OBNOVU VIERY, NÁDEJE A LÁSKY 
Drahí bratia a sestry, keď Ježiš zjavil svojim učeníkom, že bude trpieť, zomrie a vstane z mŕtvych, 

aby splnil vôľu svojho Otca, odhalil im najhlbší zmysel svojho poslania a pozval ich, aby sa podieľali 
na tomto poslaní, zameranom na spásu sveta. 

Na pôstnej ceste, ktorá nás vedie k veľkonočnému sláveniu, si pripomíname toho, kto 
„sa uponížil, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži“ (Flp 2, 8). V tomto čase obrátenia 
si obnovujeme našu vieru, čerpáme „živú vodu“ nádeje a s otvoreným srdcom prijímame Božiu 
lásku, ktorá nás premieňa na bratov a sestry v Kristovi. V predvečer Veľkej noci si obnovíme svoje 
krstné sľuby, aby sme sa pôsobením Ducha Svätého znovuzrodili ako noví muži a nové ženy. Avšak 
už cesta Pôstnym obdobím, ale aj celé kresťanské putovanie životom, sa deje vo svetle 
zmŕtvychvstania, ktoré oživuje city, postoje a rozhodnutia toho, kto chce nasledovať Krista.  

Pôst, modlitba a almužna, ako ich predstavuje Ježiš vo svojej reči 
(porov. Mt 6, 1 – 18), umožňujú a vyjadrujú naše obrátenie. Cesta chudoby 
a zriekania sa (pôst), láskyplná starostlivosť a záujem o zraneného človeka 
(almužna) a synovský dialóg s Otcom (modlitba) nám umožňujú konkrétne 
uskutočňovať úprimnú vieru, živú nádej a činorodú lásku. 

1. Viera nás pozýva, aby sme prijali Pravdu a stali sa jej svedkami pred Bohom a všetkými 
našimi bratmi a sestrami. 

Prijať a žiť Pravdu, ktorá sa zjavila v Kristovi, značí predovšetkým dovoliť, aby nás v Pôstnom 
období zasiahlo Božie slovo, ktoré nám Cirkev z generácie na generáciu ohlasuje. Táto Pravda nie 
je rozumovým konštruktom vyhradeným len pre niekoľko vyvolených, nadradených alebo 
výnimočných myslí, ale je to posolstvo, ktoré prijímame a môžeme porozumieť vďaka chápavému 
srdcu, otvorenému pre veľkosť Boha, ktorý nás miloval prv, ako sme o tom vedeli. Tou Pravdou je 
sám Kristus, ktorý prijal našu ľudskú prirodzenosť až do dna a stal sa Cestou vedúcou k plnosti 
Života, ktorá je náročná, ale otvorená pre všetkých. 

Pôst prežívaný ako skúsenosť odriekania privádza všetkých, čo ho prežívajú v jednoduchosti 
srdca k tomu, aby znovuobjavili Boží dar a pochopili, že sme stvorenia na jeho obraz a podobu 
a že v ňom nachádzame svoje naplnenie. Ten, kto sa postí, sa vďaka dobrovoľne prijatej chudobe 
stáva chudobným s chudobnými, pričom «zhromažďuje» bohatstvo lásky, ktorú prijal a o ktorú sa 
delí. Takto chápaný a praktizovaný pôst pomáha milovať Boha a blížneho, pretože, ako učí sv. 
Tomáš, láska je pohyb, ktorý upriamuje pozornosť milujúceho na milovaného, pokladajúc ho za 
jedno so sebou samým (porov. Fratelli tutti, 93). 

Pôstne obdobie je čas pre vieru, pre prijatie Boha do nášho života, aby sme mu umožnili 
«prebývať» medzi nami (porov. Jn 14, 23). Postiť sa znamená oslobodiť náš život od všetkého, 
čo ho ťaží, aj od presýtenosti informáciami – či už pravdivými alebo nepravdivými – a konzumnými 
produktmi, a otvoriť dvere nášho srdca tomu, kto k nám prichádza úplne chudobný, no zároveň 
„plný milosti a pravdy“ (Jn 1,14): Božiemu Synovi, Spasiteľovi. 

2. Nádej je ako «živá voda», ktorá nám umožňuje pokračovať na našej ceste.  
Samaritánka, ktorú Ježiš pri studni prosí, aby sa mu dala napiť, nechápe, keď jej hovorí, že jej 

môže ponúknuť «živú vodu» (Jn 4, 10). Najprv si, samozrejme, myslí, že ide o materiálnu vodu, Ježiš 
však má na mysli Ducha Svätého, ktorého nám v hojnosti daruje v tajomnej udalosti Veľkej noci 
a ktorý nás naplní nádejou, čo nikdy nesklame. Už pri ohlásení svojho utrpenia a smrti poukazuje 
Ježiš na nádej, keď hovorí: „…ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych“ (Mt 20, 19).  

(Z posolstva pápeža Františka k Pôstnemu obdobiu 2021. Pokračovanie nabudúce) 
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RODINNÝ KÚTIK 
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB V 6. TÝŽDNI OBDOBIA CEZ ROK 
OD 15. 2. DO 21. 2. 2021 

PONDELOK 
15. 2. 

Féria 
VEĽKÝ ŠARIŠ † Jozef, Margita, Ján 

VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Dorota 

UTOROK 
16. 2. 

Féria 
GREGOROVCE  ZBP Melánia (60 r.) 
VEĽKÝ ŠARIŠ  Za obrátenie syna 

STREDA 
17. 2. 

Popolcová streda 
KANAŠ † Ema, Bartolomej 

VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel* 

ŠTVRTOK 
18. 2. 

Štvrtok po 
Popolcovej strede 

VEĽKÝ ŠARIŠ † Helena, Štefan 
VEĽKÝ ŠARIŠ † Anna, Andrej 

PIATOK 
19. 2. 

Piatok po 
Popolcovej strede 

MEDZANY  ZBP Ružencové bratstvo 
VEĽKÝ ŠARIŠ  Za obrátenie syna 

SOBOTA 
20. 2. 

Sobota po 
Popolcovej strede 

VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel* 
VEĽKÝ ŠARIŠ  Za celú farnosť 

 NEDEĽA 
21. 2. 

PRVÁ PÔSTNA 
NEDEĽA  

VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Anna a Valerián (50. výr. sob.) 

VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Marta (60 r.) 
MEDZANY † Slavomír, Anton 

KANAŠ  ZBP Mária 

GREGOROVCE † Ján, Martina 

DEŇ PRÍSNEHO PÔSTU A POKÁNIA. Popolcová streda je dňom prísneho pôstu a pokánia. 
Pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu sa nedá v tento deň nahradiť iným skutkom 
pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu 
pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. „Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 
štrnásty rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku 
života.“ (CIC kán. 1252) 

CHARITA 

Chudobným, núdznym a trpiacim sa snaží 
pomáhať Arcidiecézna charita Košice 
prostredníctvom svojich služieb a zariadení 
v celej Košickej arcidiecéze. Pomoc tisíckam  
ľudí môže realizovať aj vďaka štedrosti 
veriacich v pravidelnej jarnej zbierke 
na charitu. Pomôžte podporou rozvíjať charitné dielo finančne vkladom na účet IBAN: 
SK86 5600 0000 0093 3043 3002. Všetky informácie o zbierke a ďalších možnostiach 
podpory nájdete na www.charita-ke.sk. Príspevky jarnej zbierky na charitu môžete 
posielať cez celé pôstne obdobie. Za vašu obetavosť a štedrosť vám vopred ďakujeme! 


