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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 14/2021 
4. APRÍL 2021 

Týždenník farnosti  
sv. Jakuba, apoštola, Veľký Šariš 

NEDEĽA ZMŔTVYCHVSTANIA PÁNA 
 

 

 

 

 
 

NAJDÔLEŽITEJŠIE POSOLSTVO… 
  „Vstal z mŕtvych. Niet ho tu.“ Toto anjelské zvolanie oznamuje 

najdôležitejšiu udalosť evanjelia. Také krátke a taký veľký význam 
má. Kristus vstal z mŕtvych. Ten, ktorý zomrel najpotupnejšou 
smrťou, porazil smrť a vybojoval pre nás najväčšie víťazstvo 
v dejinách celého sveta. Bez tohto víťazstva by náš život nemal 
zmysel. Jeho smrťou a zmŕtvychvstaním sme všetci vykúpení 
z otroctva hriechu. Jeho láska k nám ho priviedla na kríž a tá istá 
láska nás zachránila. Zachránil teba, zachránil mňa, zachránil celý 
svet. Porazil smrť a daroval nám večný život. Z tohto Kristovho 
víťazstva môžeme čerpať silu a nádej, že raz budeme spasení.  

                          (Aplikácia Zamyslenia)  

ZMŔTVYCHVSTANIE 
Čo všetko pokladáme vo svojom živote za dôležité? Zdravie, pohodlie, pokoj 

v rodine… Stačí, aby sme si viac všimli svoje postoje, názory a správanie. Z nášho správania 
dá sa poznať veľkosť človeka. A to platí aj o našej viere. Aj zmŕtvychvstanie Pána Ježiša, ktoré 
slávime každý rok a pripomíname každú nedeľu, zovšednieva a pre mnohých už neznamená 
skoro nič. 

Zmŕtvychvstanie Pána Ježiša – ako nám ho opísal svätý Ján – nechápal ani on sám, ani 
apoštol Peter a taktiež ani Mária Magdaléna. Hovorí o tom posledná veta z dnešného 
evanjelia: „Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych“ (Jn 20,9). 

Všetky svedectvá o Zmŕtvychvstalom sú konkrétne. Prvé – keď sú apoštoli bez apoštola 
Tomáša a Ježiš ich pozdraví: „Pokoj vám!“ (Jn 20,19). O osem dní povie Ježiš Tomášovi: „Vlož sem 
prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ (Jn 20,27). 
Jedol s učeníkmi (por. Jn 21,9–13). Ježišove telo je už iné.                                          

Prvé čítanie: Po jeho zmŕtvychvstaní sme si jedli a pili                                   (Sk 10, 34a. 37-43) 
Žalm: TOTO JE DEŇ KRISTA PÁNA, RADUJME SA, ALELUJA                         (Ž 118, 1-2. 16ab+17. 22-23) 
Druhé čítanie: Hľadajte, čo je hore, kde je Kristus                                                      (Kol 3, 1-4) 
Evanjelium: Že má vstať z mŕtvych                                                                               (Jn 20, 1-9) 
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Dobrovoľný príspevok na vydávanie Cesty je 0,20€. Uzávierka príspevkov je vždy vo štvrtok do 18.00hod.  

MODLITBA POŽEHNANIA VEĽKONOČNÉHO JEDLA 
V našich farnostiach je zaužívaný dlhodobý zvyk nechať si po skončení pôstneho obdobia 

požehnať veľkonočné jedlá. Vzhľadom na platné opatrenia súvisiace so šírením nebezpečnej 
nákazy, spoločné žehnanie jedál v tomto roku nahradí modlitba požehnania v rodine, ktorú vykoná 
otec alebo matka:  

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 

Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša:                  (11, 9-13) 

„Ježiš povedal: «Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte 
a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto 
klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari 
mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? 
Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr 
dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!».“ 

MODLITBA               
Zvelebený si, Pane, náš Bože, 
Ty všetko napĺňaš svojím požehnaním. 
Ďakujeme za Tvoje dary,  
ktoré majú slúžiť k zachovaniu nášho pozemského života. 
Nauč nás ich prijímať z Tvojich rúk tak, 
aby sa posilnila naša vzájomná láska 
a aby všetko smerovalo k Tvojej oslave. 
Skrze Krista, nášho Pána. 

S dôverou sa spoločne modlime: Otče náš … 
Pozdravme Pannu Máriu: Zdravas Mária … (alebo Pod Tvoju ochranu … ) 

MODLIME SA V ČASE PANDÉMIE: 
Všemohúci a milosrdný Bože, 
zhliadni na našu bolestnú situáciu;  
posilňuj svoje deti a otvor naše srdcia nádeji,  
aby sme uprostred nás pociťovali tvoju Otcovskú prítomnosť.  
Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, tvojho Syna,  
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje  
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.  
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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 OKTÁVE ZMŔTVYCHVSTANIA PÁNA  
OD 5. 4. DO 11. 4. 2021 

PONDELOK 
5. 4. 

VEĽKONOČNÝ 

PONDELOK 
VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Mária Kopčíková 
VEĽKÝ ŠARIŠ † Karol, manželka a syn 

UTOROK 
6. 4. 

Veľkonočný utorok 
GREGOROVCE † Andrej, Anna, František 
VEĽKÝ ŠARIŠ † Agnesa, Juraj, Mária 

STREDA 
7. 4. 

Veľkonočná streda 
KANAŠ † Za † členov Rod. Nepoškvrnenej 

VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel* 

ŠTVRTOK 
8. 4. 

Veľkonočný štvrtok 
VEĽKÝ ŠARIŠ  Za dobrodincov 

VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel* 

PIATOK 
9. 4. 

Veľkonočný piatok 
MEDZANY  Na úmysel darcu 

VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel* 

SOBOTA 
10. 4. 

Veľkonočná sobota 
VEĽKÝ ŠARIŠ  Za celú farnosť 
VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel* 

NEDEĽA 
11. 4. 

NEDEĽA BOŽIEHO 
MILOSRDENSTVA 

VEĽKÝ ŠARIŠ † Štefan, Edita, Štefan 
VEĽKÝ ŠARIŠ † Andrej, Júlia 

GREGOROVCE  ZBP Slavomíra (50 r.) 

URBI ET ORBI. Na veľkonočnú nedeľu udelí pápež František tradičné požehnanie Urbi 
et orbi. Môžete ho sledovať cez televízny prenos. 
OKTÁVA ZMŔTVYCHVSTANIA PÁNA. Od Nedele Vzkriesenia Pána do Nedele Božieho 
milosrdenstva prežívame Oktávu Zmŕtvychvstania Pána. 
MARIÁNSKA ANTIFÓNA. Počas celého veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby 
«Anjel Pána…» modlievame antifónu «Raduj sa nebies Kráľovná…». 
ÚMYSLY NA SV. OMŠE. Prijímame úmysly na sv. omše na mesiace apríl – jún. 

 

 Je to iné vzkriesené telo, ako bolo v prípade syna 
vdovy z Naim či Lazárove telo. Ich telá aj po vzkriesení 
podliehali zákonom prírody. Ježišovo vzkriesené telo 
apoštoli videli, dotýkali sa ho. Ježiš s nimi jedol, rozprával, 
ale telo už bolo oslávené a nepodliehalo  zákonom prírody. 

Vyznávame a veríme, že Kristus skutočne vstal z mŕtvych. 
Svedkovia sú hodnoverní.  Nebolo ich málo. Toto je pre nás, 
čo sme uverili slovám Krista, dostatočným motívom veriť 
v zmŕtvychvstanie Pána Ježiša. A nielen to. On predpovedal 
svoje zmŕtvychvstanie a hovoril aj o našom vzkriesení 
z mŕtvych. Ježiš povedal: „Vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som 
nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný 
deň“ (Jn 6,39). A tieto slová sa stávajú dnes pre nás novým 
impulzom: naplniť príkazy a slová Pána Ježiša, aby sme 
si zaslúžili účasť v jeho kráľovstve.             (www.dominikani.sk) 


