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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 16/2021 
18. APRÍL 2021 

Týždenník farnosti  
sv. Jakuba, apoštola, Veľký Šariš 

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  
 

 

 

 

 
 

 
NAPLNENÍ RADOSŤOU… 

Emauzskí učeníci po stretnutí s Ježišom odchádzajú do Jeruzalema, aby apoštolom 
a tým, čo boli s nimi, porozprávali, že videli Pána na vlastné oči. Práve v momente, keď im 
vykladajú svoj zážitok, prichádza zmŕtvychvstalý Ježiš k zhromaždeným a zjavuje sa im. 
Oni sa naľakali a báli sa ho, ale on 
prichádza k nim, vyháňa z ich sŕdc 
strach a napĺňa ich radosťou. Ježiš 
prišiel k svojim učeníkom pred 
dvetisíc rokmi a prichádza k nim 
neustále, lebo prichádza aj dnes a aj 
my sme jeho učeníci. Vždy, keď sa 
rozprávame s niekým o tom, čo Pán 
vykonal v našom živote, prichádza 
tam i sám Ježiš. Určite sme veľa ráz 
zažili v duchovnom rozhovore – či už 
s kňazom, alebo s priateľmi –, to, 
ako sa naše vnútro napĺňa radosťou a pokojom. Odišli sme iní, lepší. Povzbudili sme 
niekoho, alebo niekto nás a povedali sme si v duchu: „Áno, kráčam správnym smerom.“ 

                          (Aplikácia Zamyslenia)  

ÚČASŤ NA VEREJNÝCH BOHOSLUŽBÁCH 
Od pondelka 19. 4. 2021 je opätovne dovolená účasť veriacich na bohoslužbách.  Počet 

veriacich sa odvodzuje od veľkosti kostola. Na 15 m2  môže byť jeden človek. Zároveň je naďalej 
potrebné vo vnútorných priestoroch kostolov používať respirátor typu FFP2, dezinfikovať si ruky 
a dodržiavať 2 m odstup. 

Prvé čítanie: Zabili ste pôvodcu života, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych         (Sk 3, 13-15. 17-19) 
Žalm: PANE, UKÁŽ NÁM SVETLO SVOJEJ TVÁRE AKO ZNAMENIE                                             (Ž 4, 2.4. 7. 9) 
Druhé čítanie: On je zmiernou obetou za naše hriechy, ale aj za hriechy celého sveta 

                                     (1Jn 2, 1-5a) 
Evanjelium: Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych   

                                                                       (Lk 24, 35-48) 

http://0.0.0.41/776%2023%2029
http://www.farnostvelkysaris.sk/
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KOSTOLY A POČET VERIACICH NA BOHOSLUŽBÁCH 
Kostol Počet ľudí 

Sv. Jakuba Veľký Šariš 35 
Narodenie Panny Márie Gregorovce 18 
Snežnej Panny Márie Kanaš 8 
Všetkých svätých Medzany 21 

OTVÁRANIE KOSTOLOV 
Kostoly sa budú otvárať 20 minút pred rannou sv. omšou a 45 minút 

pred večernou sv. omšou. Pri vstupe si zoberte žetón s poradovým číslom. 
Pri odchode ho vráťte! Bez žetónu nie je dovolené zúčastňovať sa 
bohoslužieb! Ďakujeme za pochopenie! 

ŠKOLA SNÚBENCOV 
Arcidiecézne centrum pre rodinu (ACR) v spolupráci s Inštitútom 

rodiny v Košiciach a Univerzitným pastoračným centrom v Košiciach 
chystajú Školu snúbencov. Ide o kurz prípravy na manželstvo. Určený je 
pre páry, ktoré sa spoznávajú a zvažujú spoločnú cestu do manželstva.  

Bližšie informácie je možné získať na e-mailovej 
adrese: rodina@abuke.sk alebo mobilnom čísle 0948 788 068.  

Link na prihlásenie bude uverejnený na farských webových stránkach. 
Povzbudzujeme snúbencov, aby využili túto možnosť. 

SV. VOJTECH, BISKUP A MUČENÍK, 23. APRÍL 
Narodil sa okolo roku 956 na hrade Libici pri Podebradoch. Prvé 

vzdelanie a svedomitú výchovu dostal na otcovskom hrade. Tam mu bol 
učiteľom kňaz Radla, Benediktín. Keďže v Prahe vtedy ešte nebolo ani 
biskupstvo, ani vyššie školy, poslali ho na novozriadenú školu pri biskupskom 
chráme v Magdelurhu . Tam prijal i sviatosť birmovania, pri birmovke dostal 

meno Albert. V roku 981 mu zomrel otec, vrátil sa z cudziny na otcovský hrad. Vtedajší pražský 
biskup Detmar v 981 vysvätil Vojtecha za kňaza a ustanovil ho za svojho pomocníka. Po smrti 
biskupa Detmara ho jednomyseľne zvolili za biskupa. Ani krásne čnosti a apoštolát biskupa 
Vojtecha neprinášali v Čechách také ovocie , aké očakával. V Čechách nebol pochopený a vtedajší 
Česi, jeho snaženiam a úsiliu neporozumeli. Najväčšiu bolesť mu spôsobili tým, že hoci v krajine 
nebolo už mnoho pohanov, predsa ľud a hlavne vladykovia zachovali mnohé pohanské zvyky, ktoré 
napriek všetkému svojmu úsiliu nemohol vykoreniť. Boli to najmä sobáše medzi blízkymi 
príbuznými, mnohoženstvo, manželstvá kňazov, trhy v nedeľu. Knieža Boleslav II. sa postavil proti 
nemu, zakázal stavať kostoly. 

V roku 989 sa vybral so svojím najmladším nevlastným bratom Radimom a inými priateľmi 
do Ríma, kde si od pápeža Jána XV. skutočne vyprosil dovolenie opustiť biskupstvo. S bratom 
vstúpil do benediktínskeho kláštora Sv. Bonifáca na Aventíne. Až potom Česi zistili koho stratili, 
vypravili posolstvo k pápežovi.  

Pápež uznal žiadosť za slušnú, Vojtech sa na žiadosť českého posolstva po troch rokoch 
992 vrátil do Prahy. Vnútorne vzťahy v krajine sa však nelepšili a biskup sa ocitol uprostred 
súperiacich rodov. 

http://irke.sk/
http://irke.sk/
http://upcke.sk/
mailto:rodina@abuke.sk
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RODINNÝ KÚTIK 
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB V 3. VEĽKONOČNOM TÝŽDNI 
 OD 19. 4. DO 25. 4. 2021 

PONDELOK 
19. 4. 

Féria 
06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Pavol 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Štefan, Metod 

UTOROK 
20. 4. 

Féria 
17:30 GREGOROVCE  Na úmysel darcu 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Mária Kopčíková 

STREDA 
21. 4. 

Féria 
17:30 KANAŠ Na úmysel darcu 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Juraj (18 r.) 

ŠTVRTOK 
22. 4. 

Féria 
06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Eva Lebedová (pohr.) 

18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Alžbeta Vaňová (pohr.) 

PIATOK 
23. 4. 

Sv. Vojtech, biskup  
a mučeník 

17:30 MEDZANY † Slavomír 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Bernadeta Jalčová (pohr.) 

SOBOTA 
24. 4. 

Féria 
07:30 VEĽKÝ ŠARIŠ  Na úmysel darcu 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel* 

NEDEĽA 
25. 4. 

ŠTVRTÁ 
VEĽKONOČNÁ 

NEDEĽA  
(Nedeľa 

Dobrého Pastiera) 

08:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Marek s rod. 
10:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Daniel 
11:30 VEĽKÝ ŠARIŠ  Za celú farnosť 
08:00 MEDZANY  ZBP Drahomíra s rod. 

09:15 KANAŠ 
† Anna, Július, Jozef, Ján, 

Ladislav 
10:30 GREGOROVCE † Imrich Šľacký (1. výr.) 

SV. ZMIERENIA. 45 minút pred večernou sv. omšou budeme k dispozícii na prijatie sv. 
zmierenia.  
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. 
ZBIERKA NA KŇAZSKÝ SEMINÁR. Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku na kňazský 
seminár, kde aj naša farnosť má svojho bohoslovca. Zároveň vás všetkých pozývame 
k modlitbe za nové kňazské a rehoľné povolania. 

 Keď protestoval proti zavraždeniu ženy, ktorá hľadala na území kostola azyl, nepriateľská 
strana ho donútila opustiť krajinu. Krátko po tom vypálili rodný hrad Libice a zavraždili jeho 
štyroch bratov spolu s ich rodinami. V roku 996 sa vybral do Poľska, aby išiel ďalej za cieľom 
misijnej činnosti. Kráľ Boleslav ho na svojom dvore prijal ústretovo. Biskup Vojtech však vyjadril 
ochotu pracovať medzi pohanmi. 23. apríla 997 v piatok na úsvite sa ozbrojený zástup vrhol 
na Vojtecha a misionárov, ktorí ho sprevádzali: najprv ho udreli veslom, potom bol prebodnutý 
kopijami. Odťali mu hlavu a vrazili na kôl. Boleslav Chrabrý, vykúpil telo mučeníka zlatom a s 
poctami ho pochoval. O dva roky neskôr pápež Silvester II. slávnostne zapísal Vojtecha do kanónu 
svätých. Svätý Vojtech sa stal patrónom Cirkvi v Poľsku. Na Slovensku v Gaboltove je mu zasvätená 
kaplnka a prameň. 


