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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 17/2021 
25. APRÍL 2021 

Týždenník farnosti  
sv. Jakuba, apoštola, Veľký Šariš 

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  
 

 

 

 

 
 

 

… JA VÁS OBRÁNIM … 
„Nebojte sa, ak prídu aj nabudúce, zavolajte mi, ja vás obránim.“ To sú slová kňaza, ktorému 

sa veriaci po svätej omši sťažovali, že k nim prišli jehovisti a spochybňovali ich vo viere. 
Veriaci poznali svojho kňaza a dôverovali mu. 
Videli v ňom pastiera a strážcu ich duší, ktorý je 
pripravený postaviť sa za nich kedykoľvek 
a chrániť ich. Kňaz zasa poznal svojich veriacich 
a miloval ich, lebo bol inšpirovaný láskou Ježiša 
Krista, ktorý o sebe povedal: „Ja som dobrý 
pastier“. Ukrižovali ho, ale Boh ho vzkriesil 
z mŕtvych, aby sme boli Božími deťmi. Len 
v jeho mene môžeme byť spasení. O týchto 
výrokoch dnes uvažujeme v čítaniach 
a evanjeliu dnešnej nedele. Dnešný deň je dňom 
modlitieb za nové kňazské povolania, 
za bohoslovcov, za kňazov. Dnes si musíme aj 

uvedomiť, že máme chrániť duchovných pastierov a modliť sa za nich, aby boli dobrými 
pastiermi. Duchovných pastierov treba chrániť od každého zla, od nástrah, straty 
dobrého mena, od pohoršení, zvodov, zákerností a intríg. Kristus, Dobrý pastier, nás 
všetkých v tom inšpiruje, lebo on aj svoj život položil za svoje ovce. Tak veľmi nás miluje. 
Aká je moja láska k nemu? A ako si vážim svojho duchovného otca, modlím sa za neho? 
Potrebuje moju modlitbu!                                                     (Aplikácia Zamyslenia)  

„Povedal som anjelovi, ktorý stál pri bráne roka: Daj mi svetlo, aby som mohol istými krokmi ísť 

naproti neistote. On mi však odpovedal: Len choď do tmy a vlož svoju ruku do ruky Božej.  

To je lepšie než svetlo a istejšie než známa cesta.“ (Čínsky kresťan) 

Prvé čítanie: V nikom inom niet spásy                                                                         (Sk 4, 8-12) 
Žalm: KAMEŇ, ČO STAVITELIA ZAVRHLI, STAL SA KAMEŇOM UHOLNÝM  

(Ž 118, 1+8-9.21-23. 26+28-29) 
Druhé čítanie: Budeme vidieť Boha takého, aký je                                                      (1Jn 3, 1-2) 
Evanjelium: Dobrý pastier položí svoj život za ovce                                               (Jn 10, 11-18) 

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.  

POČÚVAŤ, ROZLIŠOVAŤ A ŽIŤ PÁNOVO POVOLANIE 
ROZLIŠOVAŤ   

Keď Ježiš v nazaretskej synagóge čítal úryvok z proroka Izaiáša, rozpoznal v ňom obsah svojho 
poslania a predstavil ho tým, ktorí čakali Mesiáša: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som 
hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; 
utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok“ (Lk 4, 18 – 19).  Rovnako každý z nás môže 
objaviť svoje povolanie iba prostredníctvom duchovného rozlišovania, teda „procesu, v ktorom človek 
dospieva – v dialógu s Pánom a v počúvaní hlasu Ducha Svätého – k základným rozhodnutiam, počnúc voľbou 
životného stavu“ (Biskupská synoda, 15. riadne plenárne zhromaždenie, Mladí, viera a rozlišovanie 
povolania, II, 2). Pritom zvlášť odhaľujeme, že kresťanské povolanie má vždy prorocký rozmer. Ako 
o tom svedčí Písmo, proroci sú poslaní v situáciách veľkej materiálnej núdze, duchovnej a morálnej 
krízy, aby ľudu v Božom mene adresovali slová, ktoré zvestujú obrátenie, nádej a útechu. Tak ako 
vietor rozvíri prach, prorok narúša falošný pokoj svedomia, ktoré zabudlo na Pánovo slovo. 
Rozlišuje význam udalostí vo svetle Božieho prisľúbenia 
a pomáha Božiemu ľudu spoznať v tme dejín znamenia úsvitu. 
Aj dnes naliehavo potrebujeme takéto rozlišovanie 
a proroctvo; aby sme odolali pokušeniam ideológie 
a fatalizmu a aby sme vo vzťahu s Pánom objavili miesta, 
nástroje a situácie, prostredníctvom ktorých nás volá. Každý 
kresťan by mal vedieť rozvíjať schopnosť „čítať vnútri“ života 
a spoznať, kam a na čo ho Pán povoláva, aby pokračoval 
v jeho poslaní.  

ŽIŤ  

Ježiš nakoniec ohlasuje veľkú novosť dnešného dňa, ktorá mnohých nadchne a iných zatvrdí. 
Čas sa naplnil a on je ten Mesiáš, ktorého ohlasoval Izaiáš, pomazaný, aby oslobodil zajatých, 
navrátil zrak slepým a ohlasoval Božiu milosrdnú lásku všetkému stvoreniu. Práve „dnes sa splnilo toto 
Písmo, ktoré ste práve počuli“ (Lk 4, 20), tvrdí Ježiš. Radosť evanjelia, ktorá nás otvára na stretnutie 
s Bohom a s bratmi, nemôže čakať na našu lenivosť a pomalosť; nedotkne sa nás, ak ostaneme za 
oknom s ospravedlnením, že stále čakáme na vhodný čas; ani sa neuskutoční cez nás, ak dnes 
neprijmeme samotné riziko voľby. Povolanie sa uskutočňuje dnes! Kresťanské poslanie je určené 
pre dnešok! A každý z nás je povolaný – či už k laickému životu v manželstve, ku kňazskému 
v služobnom kňazstve alebo na osobitné zasvätenie – nato, aby sa stal Pánovým svedkom tu a teraz. 
Toto Ježišom ohlasované „dnes“ nás uisťuje o tom, že Boh naďalej „zostupuje“, aby zachránil toto 
naše ľudstvo a dal nám účasť na svojom poslaní. Pán nás znova povoláva, aby sme s ním žili 
a nasledovali ho v osobitne blízkom vzťahu, v bezprostrednej službe jemu. A ak sme pochopili, 
že nás volá, aby sme sa úplne zasvätili jeho kráľovstvu, nesmieme mať strach! Je to krásne – a je to 
veľká milosť – byť celkom a navždy zasvätený Bohu a službe bratom a sestrám. Pán nás volá aj dnes, 
aby sme ho nasledovali. Nesmieme čakať, kým budeme dokonalí, aby sme mu veľkodušne 
odpovedali naším „hľa, tu som“, ani sa nesmieme ľakať našich hraníc a našich hriechov, ale máme 
s otvoreným srdcom poslúchnuť Pánov hlas. Počúvať ho, rozlišovať naše osobné poslanie v Cirkvi 
a vo svete, a napokon ho prežívať práve v dnešný deň, ktorý nám Pán dáva. Najsvätejšia Panna 
Mária, mladé dievča z periférie, ktoré vypočulo, prijalo a žilo Božie Slovo, ktoré sa stalo telom, nech 
nás vždy chráni a sprevádza na našej ceste. 

(Posolstvo Sv. Otca Františka k 55. Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania) 
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RODINNÝ KÚTIK 
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB VO 4. VEĽKONOČNOM TÝŽDNI 
 OD 26. 4. DO 2. 5. 2021 

PONDELOK 
26. 4. 

Féria 
06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP rod. Ščerbaková 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Mária Kopčíková 

UTOROK 
27. 4. 

Féria 
17:30 GREGOROVCE † František, Anna 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † František Šimkovič (pohr.) 

STREDA 
28. 4. 

Féria 
17:30 KANAŠ  Za duchovné uzdravenie 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Jolana, Július 

ŠTVRTOK 
29. 4. 

Sv. Katarína 
Sienská, p. a uč. C. 

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Jozef (5. výr.) 

18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Tomáš, Ján 

PIATOK 
30. 4. 

Féria 
17:30 MEDZANY † Anton (1. výr.) 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † P. Jozef Tibor, rehoľný kňaz 

SOBOTA 
1. 5. 

Sv. Jozef, robotník 
06:50 VEĽKÝ ŠARIŠ Fatimská pobožnosť 
07:30 VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel* 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel* 

NEDEĽA 
2. 5. 

PIATA 
VEĽKONOČNÁ 

NEDEĽA  

08:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Jozef, Alžbeta 
10:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Žofia, Ján 
11:30 VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel* 
08:00 MEDZANY † Jozef, Mária 
09:15 KANAŠ  ZBP Ján, Mária (50 r. mnž.) 
10:30 GREGOROVCE  ZBP rod. Vašková 

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 odstup. 
OTVÁRANIE KOSTOLOV. Kostoly sa budú otvárať 30 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! 
POČTY ĽUDÍ V KOSTOLOCH. Sv. Jakuba Veľký Šariš 35, Všetkých svätých Medzany 21, Narodenie 
Panny Márie Gregorovce 18, Snežnej Panny Márie Kanaš 10. Do uvedeného počtu sa nezarátavajú 
deti do 10 rokov v sprievode dospelého. 
SV. ZMIERENIA. 45 minút pred večernou sv. omšou budeme k dispozícii na prijatie sv. zmierenia.  
ZBIERKA NA KŇAZSKÝ SEMINÁR. Dnes máme zbierku na kňazský seminár, kde aj naša farnosť má 
svojho bohoslovca. Zároveň vás všetkých pozývame k modlitbe za nové kňazské a rehoľné 
povolania. 
STRETNUTIA S RODIČMI PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ. Veľký Šariš – streda (28. 4. 2021) po sv. omši; 
Kanaš - streda (28. 4. 2021) po sv. omši; Gregorovce - nedeľa (2. 5. 2021) po sv. omši; Medzany 
– piatok (30. 4. 2021) po sv. omši. 
BIRMOVKA. Prosíme záujemcov o sv. birmovania (ročník narodenia  2003, 2004 a starší) aby sa 
v priebehu mesiaca máj zapísali na prípravu. Prihlášky sú na oboch webových stránkach farnosti + 
vytlačené pri vstupe do farského kostola. 


