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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 8/2021 
21. FEBRUÁR 2021 

Týždenník farnosti  
sv. Jakuba, apoštola, Veľký Šariš 

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA 
 

 

 

 

 
 

 

NA PÚŠTI BUĎ STRETNEŠ BOHA, ALEBO SI TAM BOL 
ZBYTOČNE … 

V tomto nádhernom úseku z Ježišovho života, v ktorom porazil diabla môžeme vidieť 
najdôležitejšie miesto Biblie, v ktorom sa odohrávalo čisté stretnutie s Bohom. Púšť je 
miestom bez zbytočných divákov, bez hluku a výkrikov predavačov ako to bolo 
v jeruzalemskom chráme. Na púšti buď 
stretneš Boha, alebo si tam bol 
zbytočne. Možno  ako pre niektorých 
nadšených animátorov, ktorí posielali 
najodvážnejšie deti na skúšku odvahy 
o polnoci na cintorín. Cintorín je 
miesto, kde nemáš okolo seba 
civilizáciu, či ochranu, na ktoré si 
zvyknutý. Je to miesto strachov a tieňov. 
Nakoniec zistíš, že musíš poraziť sám 
seba, svoj vlastný strach a vlastné predstavy. Aj púšť je miestom, kde je najprv potrebné 
poraziť sám seba. Svoje vlastné predstavy o svojej bezpečnosti a nedotknuteľnosti, 
o svojich snoch a plánoch. Na púšti nemusí mať nikto strach byť skutočne tým, kým je a 
nie tým, ako sa chce javiť pred ostatnými. A vydržať tam 40 dní sám, wau, veď aj skauti 
vyžadujú na takúto skúšku samoty len 24 hodín. Na púšti sa ukáže, či spojenie s Bohom 
je len hrané ako divadlo pre ľudí, alebo skutočné. Ukáže sa, či bojuješ proti hriechom 
s gumipuškou, alebo pomocou zbraní, ktoré ponúka Boh. Možno stojí za to poprosiť 
Božieho Ducha, aby nás vyhnal na púšť, ktorou môže byť každá ťažká kríza, aby sme 
zistili, či zdupkáme, alebo touto skúškou prejdeme.   

                            (Aplikácia Zamyslenia)  

Prvé čítanie: Božia zmluva s Noemom zachráneným pred potopou                       (Gn 9, 8-15) 
Žalm: CESTY PÁNOVE SÚ MILOSRDENSTVO A VERNOSŤ                                        (Ž 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9) 
Druhé čítanie: Krst vás teraz zachraňuje                                                                  (1Pt 3, 18-22) 
Evanjelium: Satan ho pokúšal a anjeli mu posluhovali                                          (Mk 1, 12-15) 

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 
Ježiš hovorí o budúcnosti, ktorú nám otvorilo dokorán Otcovo milosrdenstvo. Dúfať s ním 

a vďaka nemu znamená veriť, že dejiny sa jednoducho nekončia našimi omylmi, naším násilím, 
nespravodlivosťou a hriechom, ktorý ukrižuje Lásku. Znamená to čerpať z jeho otvoreného Srdca 
Otcovo odpustenie. 

V aktuálnej znepokojujúcej situácii, ktorú zažívame a v ktorej sa všetko zdá krehké a neisté, 
sa môže zdať provokáciou hovoriť o nádeji. Pôstne obdobie je však práve obdobím nádeje, 
keď obraciame zrak k trpezlivému Bohu, ktorý sa neprestajne stará o svoje stvorenie, pokým my 
s ním často zle zaobchádzame (porov. Laudato siʼ, 32 – 33.43 – 44). Ide o nádej na zmierenie, 
ku ktorému nás zápalisto vyzýva sv. Pavol: „Zmierte sa s Bohom!“ (2 Kor 5, 20). Prijatie odpustenia 
vo sviatosti zmierenia, ktoré je ústredným bodom našej cesty k obráteniu, nám umožňuje šíriť 
odpustenie: keďže sme ho sami prijali, môžeme ho aj my ponúknuť, ak sme schopní žiť v pozornom 
dialógu a zaujať postoj, ktorý je pre zranených útechou. Božie odpustenie nám – aj cez naše slová 
a skutky – umožní prežívať Veľkú noc v bratskom duchu. 

V Pôstnom období myslime viac na to, aby sme hovorili „slová povzbudenia, ktoré poskytnú útechu, 
dodajú silu, potešia, vzpružia“ (Fratelli tutti, 223). Na sprostredkovanie nádeje niekedy stačí byť 
„láskavým človekom, ktorý odloží nabok svoje starosti a naliehavé potreby, aby venoval pozornosť, aby daroval 
úsmev, aby povedal slovo povzbudenia, vytvoril priestor na vypočutie uprostred toľkej ľahostajnosti“ (tamže, 
224). 

V tichom sústredení a modlitbe je nám darovaná nádej ako vnútorná 
inšpirácia a svetlo, ktoré osvetľuje výzvy a rozhodnutia na ceste 
uskutočňovania nášho poslania. Preto je dôležité ísť do ústrania a 
modliť sa (porov. Mt 6, 6), aby sme v skrytosti stretli milujúceho Otca. 

Prežívať Pôstne obdobie s nádejou značí vnímať, že v Ježišovi 
Kristovi sme svedkami nového času, v ktorom Boh „robí všetko nové“ 
(porov. Zjv 21, 1 – 6). Znamená to prijať nádej Krista, ktorý obetoval 

svoj život na kríži a ktorého Boh na tretí deň vzkriesil, a zároveň byť „stále pripravení obhájiť sa pred 
každým, kto [nás] vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je v [nás]“ (1 Pt 3, 15). 

3. Láska, prežívaná v Kristových stopách, ako pozornosť a súcit voči každému človeku, je tým 
najvyšším prejavom našej viery a našej nádeje. 

Láska sa raduje, keď vidí druhého rásť. Preto aj trpí, keď druhého sužuje úzkosť: v osamelosti, 
chorobe, bez strechy nad hlavou, v opovrhnutí, v núdzi… Láska je pohnútka srdca, ktorá nás núti 
vyjsť zo seba a vytvára puto spoluúčasti a spoločenstva. 

Vychádzajúc z lásky k iným ľuďom (sociálnej lásky) „možno napredovať k civilizácii lásky, ku ktorej sa 
všetci môžeme cítiť povolaní. Dobročinná láska, so svojím univerzálnym dynamizmom, môže vybudovať nový svet, 
pretože nie je sterilným sentimentom, ale najlepším spôsobom dosiahnutia účinných ciest rozvoja pre všetkých“ 
(Fratelli tutti, 183). 

Láska je dar, ktorý dáva nášmu životu zmysel a vďaka ktorému považujeme núdzneho za člena 
našej vlastnej rodiny, za priateľa, brata či sestru. To málo, o ktoré sa v láske podelíme, sa nikdy 
neminie, ale sa premení sa na rezervoár  života a šťastia. Tak to bolo aj s múkou a olejom vdovy zo 
Sarepty, ktorá ponúkla pecník chleba prorokovi Eliášovi (porov. 1 Kr 17, 7 – 16); alebo s chlebmi, 
ktoré Ježiš požehnal, lámal a dával učeníkom, aby ich rozdali zástupom (porov. Mk 6, 30 – 44). 
Tak sa stane aj s našou, malou či veľkou almužnou, ak ju ponúkneme s radosťou a úprimne.  

(Z posolstva pápeža Františka k Pôstnemu obdobiu 2021. Pokračovanie nabudúce) 
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RODINNÝ KÚTIK 
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB V 1. PÔSTNOM TÝŽDNI  
OD 22. 2. DO 28. 2. 2021 

PONDELOK 
22. 2. 

Katedra sv. Petra, 
apoštola, sviatok 

VEĽKÝ ŠARIŠ † Ján Poklemba 
VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel* 

UTOROK 
23. 2. 

Pôstna féria 
GREGOROVCE  ZBP František a Viera (70 r., 50 výr. sob.) 
VEĽKÝ ŠARIŠ † Margita, Juraj, Ľubica, Július 

STREDA 
24. 2. 

Pôstna féria 
KANAŠ † Mária, Štefan 

VEĽKÝ ŠARIŠ † Anton 

ŠTVRTOK 
25. 2. 

Pôstna féria 
VEĽKÝ ŠARIŠ † Ján 
VEĽKÝ ŠARIŠ † Matej, Michal, Alžbeta 

PIATOK 
26. 2. 

Pôstna féria 
MEDZANY  ZBP Pavlína 

VEĽKÝ ŠARIŠ  Na úmysel Anastázie 

SOBOTA 
27. 2. 

Pôstna féria 
VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel* 
VEĽKÝ ŠARIŠ  Za celú farnosť 

 NEDEĽA 
28. 2. 

DRUHÁ PÔSTNA 
NEDEĽA  

VEĽKÝ ŠARIŠ  
VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Michaela s rod. 
MEDZANY  ZBP Tomáš (40 r.) 

KANAŠ  
GREGOROVCE  ZBP rod. Tomečková 

JARNÉ KÁNTROVÉ DNI. Streda, piatok a sobota v tomto týždni sú jarné kántrové dni. 
Záväzný je jeden deň. Obsahom jarných kántrových dní je príprava na pokánie a sv. 
zmierenia a činorodá láska k blížnemu. 
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 už možné stiahnuť aj z internetového 
obchodu Google Play (zadarmo). Aktívny link je na farskej stránke. Proces overovania pre 
iOS ešte prebieha. O výsledku vás budeme informovať. 

MODLITBY ZA OBETE PANDÉMIE  
Rada európskych biskupských konferencii (CCEE) pozýva 

veriacich, aby sa od Popolcovej stredy počas celého pôstu modlili 
za obete pandémie. Chce to byť vyjadrením solidarity na 
európskom kontinente a vyjadrenie blízkosti obetiam a ich 
rodinám, chorým a zdravotníckym pracovníkom, dobrovoľníkom 
a všetkým, ktorí sú v tejto chvíli zapojení do boja proti ochoreniu 

Covid-19. KBS bude osobitne zapojená do tejto iniciatívy zvlášť 25. februára 2021. J. E. 
Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup-metropolita, bude sláviť svätú omšu, ktorá bude 
vysielaná v Televízii LUX o 7:00. 
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