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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 15/2021 
11. APRÍL 2021 

Týždenník farnosti  
sv. Jakuba, apoštola, Veľký Šariš 

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  
 

 

 

 

 
 

MILOSRDENSTVO… 
Tomáš sa chce dotknúť Pána, aby uveril. 

Podobne aj my sa chceme dotýkať, mať 
rukolapné dôkazy, možno až zázraky, aby sme 
verili. Túžba po dotyku vychádza z ľudskej 
prirodzenosti. Chceme sa niekoho, niečoho 
dotknúť a chceme byť niekým, niečím dotknutí. 
Dnes, v Nedeľu Božieho milosrdenstva, 
sa otvorme dotyku Božieho milosrdenstva. 
Nielen ja sa chcem dotknúť Pána, ale aj Pán 
sa chce dotknúť mňa. Jeho túžba dotknúť sa 
mňa je ešte väčšia než moja túžba dotknúť sa 

jeho. Dovolím mu to? Pozývam ťa, aby si si dnes našiel čas a prečítal si niečo z Denníčka 
sv. Faustíny Kowalskej, kde sa Ježiš dotýka človeka svojím milosrdenstvom. 

                          (Aplikácia Zamyslenia)  

ÚPLNÉ ODPUSTKY NA NEDEĽU MILOSRDENSTVA 
Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole 

alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie 
úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) 
a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie 
milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti), môže získať úplné odpustky pre seba 
alebo pre duše v očistci podľa Dekrétu o odpustkoch, ktoré sa viažu na úkony úcty 
k Božiemu milosrdenstvu, ktorý vydala 29.6.2002 Apoštolská penitenciária a odobril 
ho svojím podpisom pápež sv. Ján Pavol II. 

Prvé čítanie: Jedno srdce a jedna duša                                                                      (Sk 4, 32-35) 
Žalm: OSLAVUJME PÁNA, LEBO JE DOBRÝ, LEBO JEHO MILOSRDENSTVO TRVÁ NAVEKY 

                         (Ž 118, 1-2. 16ab+17. 22-23) 
Druhé čítanie: Všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet                                     (1Jn 5, 1-6) 
Evanjelium: O osem dní prišiel Ježiš                                                                         (Jn 20, 19-31) 

http://0.0.0.41/776%2023%2029
http://www.farnostvelkysaris.sk/
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 HODINA MILOSRDENSTVA 
Medzi početnými zjaveniami týkajúcimi sa úcty k Božiemu milosrdenstvu sa len dve 

týkali jeho ďalšej formy – Hodiny milosrdenstva. Prvé z nich sa odohralo v októbri 1937 
v Krakove. Ježiš vtedy Faustíne prikázal, aby o tretej 
popoludní uvažovala o jeho umučení, osobitne 
o odpustení v okamihu smrti, a aby  vyprosovala 
Božie milosrdenstvo, najmä pre hriešnikov. Podľa 
Spasiteľovej vôle je táto hodina časom veľkej 
milosti a milosrdenstva, keď Ježišova štedrosť 
nemá hraníc. O štyri mesiace Kristus pripomínal 
Faustíne, že o tretej hodine popoludní má 
zvelebovať Božie milosrdenstvo a prosiť za celý 
svet, osobitne za hriešnikov. Ježiš opäť zdôraznil, 
že je to hodina veľkého milosrdenstva, v ktorej 
možno vyprosiť od neho čokoľvek. Aby ju jeho 
tajomníčka lepšie a plodnejšie prežívala, dal jej 
konkrétne spôsoby modlitby v hodine 
milosrdenstva: modlitbou Krížovej cesty, keby 
bola ťažkosť pomodliť sa tú, môže sa nahradiť 
krátkou adoráciou Sviatosti Oltárnej, a ak ani to 
nie je možné, treba sa zahĺbiť do modlitby na 
mieste, kde sa v tej chvíli nachádza.  

Dejiny Hodiny milosrdenstva 

Obyčaj uctievať si hodinu smrti Pána Ježiša je veľmi stará. Hoci sa 
najčastejšie obmedzovala na prežitie tretej hodiny popoludní 
v modlitbe každý piatok po celý rok, samozrejme s dôrazom na Veľký 
piatok, dosah tejto nábožnej praxe nebol veľmi široký. Vo Faustíninej 
kongregácii mali aj zvyk súkromne si uctiť Ježišovu smrť, ktorý niektoré 
sestry zachovávali každý deň. Až zjavenia sestre Faustíne dodali tretej 
hodine nový rozmer, rozšírili jej dosah i význam a vyzdvihli ju ako čas 
osobitnej milosti. Veľmi prekvapujúci je fakt, že hodina milosrdenstva 
ako jedna z foriem úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktorú nám 
zanechala sestra Faustína, sa stala známou len pred niekoľkými 
rokmi.  
 

„Zvelebujme Boha za veľké skutky, ktoré vykonal vo Faustíninej duši.  

Oslavujme ho a ďakujme mu za veľké skutky, ktoré urobil, a stále robí v ľudských dušiach, 

ktoré vďaka jej svedectvu a posolstvu objavujú nekonečné Božie milosrdenstvo." 

(Ján Pavol II., počas homílie pri blahorečení sestry Faustíny) 
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RODINNÝ KÚTIK 
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB V 2. VEĽKONOČNOM TÝŽDNI 
 OD 12. 4. DO 18. 4. 2021 

PONDELOK 
12. 4. 

Féria 
VEĽKÝ ŠARIŠ † Miroslav, Ľuboš 
VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Mária Kopčíková 

UTOROK 
13. 4. 

Féria 
GREGOROVCE † Jozef, Veronika, Mária, František 
VEĽKÝ ŠARIŠ † Edmund, Anna, Emília, Anna 

STREDA 
14. 4. 

Féria 
KANAŠ Na úmysel darcu 

VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP rodiny  

ŠTVRTOK 
15. 4. 

Féria 
VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel Evy 

VEĽKÝ ŠARIŠ † Mária, Štefan 

PIATOK 
16. 4. 

Féria 
MEDZANY Na úmysel Evy 

VEĽKÝ ŠARIŠ  

SOBOTA 
17. 4. 

Féria 
VEĽKÝ ŠARIŠ  Za celú farnosť 
VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel* 

NEDEĽA 
18. 4. 

TRETIA 
VEĽKONOČNÁ 

NEDEĽA  

VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel Evy 
VEĽKÝ ŠARIŠ  

GREGOROVCE  

KANAŠ Na úmysel* 

MEDZANY  

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. 

 
„Pane Ježišu, prišiel si na zem, aby si nám zjavil tajomstvo milosrdenstva Otca a spasil človeka. 

Ďakujeme ti za to, že si nás povolal mať účasť na diele stvorenia, vykúpenia a posvätenia sveta. 

Nech sa aj v nás  a cez nás zjaví svetu Boh, bohatý na milosrdenstvo.“ 

„Pane Ježišu, v hodinách úzkosti si sa modlil:  

«Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane.»  

Ďakujeme ti, že si nám dal príklad dôvery a poslušnosti Otcovej vôli, lebo vďaka tvojej 

poslušnosti sme boli vykúpení. Ďakujeme ti aj za to, že si nám odhalil tvár Otca, ktorý je hodný 

našej bezhraničnej dôvery, a ktorému môžeme zveriť celý náš život.“ 

„Milosrdný Ježišu, ty si povedal, že na sviatok milosrdenstva sú otvorené všetky hrádze,  

cez ktoré plynú milosti, a v hodine milosrdenstva nám nič neodmietneš,  

ak ťa budeme prosiť pre tvoje umučenie. Preto prichádzame k tvojmu krížu s nádobou dôveru,  

aby sme prosili o milosrdenstvo pre nás a pre celý svet.“ 

„Pane Ježišu, ty si povedal: «Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec.» Ďakujeme ti za túto 

výzvu či povzbudenie, vďaka ktorému sa čoraz viac stávame Božími deťmi a živým obrazom  

jeho milosrdenstva.“ 

 


