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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 18/2021 
2. MÁJ 2021 
Týždenník farnosti  

sv. Jakuba, apoštola, Veľký Šariš 

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  
 

 

 

 

 
 

«PALIVO …» 
Človek je veľmi zaujímavý tvor. Tak ako auto potrebuje benzín na to aby jazdilo, aj my 

ľudia potrebujeme takéto palivo. Veľa krát som sa presvedčila, že toto «palivo» je láska. 
Láska, hej. Boli sme stvorení z lásku a pre 
lásku. ☺  

Pred mojimi vlastnými očami sa veľa 
veriacich a ešte viac neveriacich ľudí priam 
roztopilo, keď pocítili pravú lásku, pocit, 
že sa o nich niekto zaujímal, že boli 
vypočutí po rokoch. Videla som veľa ľudí 
sa zmeniť k lepšiemu, iba preto, že dostali 
znova toto «palivo». Je to naozaj naša 
pohonná tekutina. 

„Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa 
ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ 
Našimi žilami by malo prúdiť Kristovo učenie, čerpajme z jeho lásky. Tak veľa ľudí 
potrebuje nás kresťanov, potrebujú počuť, že sú milovaní. Dnešný svet bez Boha nás 
naozaj veľmi potrebuje. Potrebujú zažiť lásku v akejkoľvek forme, aby začali znova žiť, 
aby začali kvitnúť a tiež prinášať ovocie.  

                                                    (Aplikácia Zamyslenia)  

„Bože, Stvoriteľ vesmíru, ty si nám dal prácu ako životný údel, prosíme ťa, 
pomáhaj nám nasledovať príklad svätého Jozefa, 

a pod jeho ochranou svedomite vykonávať všetky svoje povinnosti, 
aby sme dosiahli prisľúbenú odmenu. 

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.“ 

Prvé čítanie: Porozprával im, ako na ceste videl Pána                                              (Sk 9, 26-31) 
Žalm: TEBE, PANE, PATRÍ MOJA CHVÁLA VO VEĽKOM ZHROMAŽDENÍ   (Ž 22, 26b-27. 28+30. 31-32) 
Druhé čítanie: Toto je jeho prikázanie: aby sme verili a milovali                           (1Jn 3, 18-24) 
Evanjelium: Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia                               (Jn 15, 1-8) 

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.  

VÝZVA K MODLITBE RUŽENCA ZA UKONČENIE PANDÉMIE 
Svätý Otec František si želá, aby v mesiaci máj celá Cirkev vzývala príhovor Preblahoslavenej 

Panny Márie za ukončenie pandémie, ktorá už viac ako rok sužuje svet, a aby tak mohol byť 
obnovený spoločenský a pracovný život. Táto iniciatíva sa bude realizovať predovšetkým v 30 
mariánskych svätyniach vo svete v súlade s biblickým mottom: „Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu“ 
(Sk 12,5). 

Každodenne vždy o 18.00 hod. nášho času, jednotlivé svätyne priamym prenosom napomôžu 
tomu, aby sa spojili veriaci, rodiny a komunity k modlitbe ruženca na zastavenie pandémie. 
V sobotu 1. mája Svätý Otec začne ružencové modlitby úmyslom Za celý svet ranený touto pandémiou, 
ktoré ukončí v pondelok 31. mája. 

Na každý deň v máji je určený úmysel zameraný na konkrétnu špeciálnu skupinu (modlitbové 
úmysly sú na výveske kostola ako aj na web stránkach farnosti).  

Pápežská rada pre novú evanjelizáciu, pozýva každé mariánske pútnické miesto a svätyňu, aby 
sa tiež pousilovali o zapojenie veriacich do tejto spoločnej modlitby. 

Aj náš farský kostol sv. Jakuba je Diecéznou svätyňou a mariánskym pútnickým miestom, preto 
sa do tejto iniciatívy na výzvu Svätého Otca Františka zapojíme. 

Každý deň celý mesiac máj sa budeme spoločne modliť ruženec na úmysly dané pápežom 
Františkom. Pozývame vás k tejto modlitbe v kostole (35 ľudí) alebo doma v rodinách… 

SV. ZMIERENIA, RUŽENEC A SV. OMŠA VO FARSKOM KOSTOLE 

Deň v týždni Sv. zmierenia  Ruženec Sv. omša 
Pondelok 17:30 – 17:55 18:00 Hneď po ruženci 
Utorok 17:30 – 17:55 18:00 Hneď po ruženci 
Streda 17:30 – 17:55 18:00 Hneď po ruženci 
Štvrtok 17:30 – 17:55 18:00 Hneď po ruženci 
Piatok 17:30 – 17:55 18:00 Hneď po ruženci 
Sobota   07:00 Hneď po ruženci 
Nedeľa Individuálna modlitba v rodinách 

ÚMYSLY MODLITBY RUŽENCA NA TENTO TÝŽDEŇ 

Dátum deň úmysel 

2. 5. 2021 nedeľa 
Za všetkých, ktorí sa nemohli rozlúčiť so svojimi milovanými 
zosnulými 

3.5. 2021 pondelok Za všetkých nakazených koronavírusom a všetkých chorých 
4. 5. 2021 utorok Za všetky tehotné ženy a ich nenarodené deti 
5. 5. 2021 streda Za všetky deti a dospievajúcich 
6. 5. 2021 štvrtok Za všetkých mladých ľudí 
7. 5. 2021 piatok Za všetky rodiny 
8. 5. 2021 sobota Za všetkých pracovníkov médií 
9. 5. 2021 nedeľa Za všetkých seniorov 
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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 5. VEĽKONOČNOM TÝŽDNI 
 OD 3. 5. DO 9. 5. 2021 

PONDELOK 
3. 5. 

Sv. Filip a Jakub, 
apoštoli 

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Mária Kopčíková 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Margita, Helena 

UTOROK 
4. 5. 

Féria 
17:30 GREGOROVCE † Johana 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Anna, Ján 

STREDA 
5. 5. 

Féria 
17:30 KANAŠ  ZBP Štefánia s rod. (80 r.) 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Andrej, Anna, Mária 

ŠTVRTOK 
6. 5. 

Féria 
06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Juraj (84 r.) 

18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Michal, Mária 

PIATOK 
7. 5. 

Prvý piatok 
06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Za duše v očistci 
17:30 MEDZANY † Slavomír 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Oľga Duždová (pohr.) 

SOBOTA 
8. 5. 

Féria 
07:30 VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel* 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  Za celú farnosť 

NEDEĽA 
9. 5. 

ŠIESTA 
VEĽKONOČNÁ 

NEDEĽA  

08:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  Za Ružencové bratstvo 
10:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Bernadeta 
11:30 VEĽKÝ ŠARIŠ  Za obrátenie hriešnikov 
09:15 GREGOROVCE  ZBP Ladislav (60 r.) 

09:15 KANAŠ 
† Stanislav, Mária,  

Vojtech, Michal 
10:30 MEDZANY † Milan, Mária, Anna, Juraj 

SV. ZMIERENIA. Ráno od 06:00 do 06:25, večer od 17:30 do 17:55 budeme vo farskom 
kostole k dispozícii na prijatie sv. zmierenia. Na filiálkach 45 min. pred večernou sv. omšou. 
BIRMOVKA. Prosíme záujemcov o sv. birmovania (1. ročník SŠ a starší) aby sa v priebehu 
mesiaca máj zapísali na prípravu. Prihlášky sú na oboch webových stránkach farnosti + 
vytlačené pri vstupe do farského kostola. 
UPRATOVANIE FARSKÉHO KOSTOLA. Opätovne dávame do vašej pozornosti ponuku 
upratovania farského kostola za odmenu pre vás. Záujemcovia nech sa prihlásia na Farskom 
úrade. Zatiaľ poprosíme o pomoc pri upratovaní Ružencové bratstvo – ruže číslo 1 a 2.  
RUŽENCOVÉ BRATSTVO. Hlavná horliteľka Ružencového bratstva pri farskom kostole prosí 
horliteľky jednotlivých ruží o stretnutie v utorok po sv. omši (vo farskom kostole). 

FARSKÁ PÚŤ 
Farský úrad a Ružencové bratstvo pri kostole sv. Jakuba vo Veľkom Šariši  pripravuje 
farskú púť  po najvýznamnejších pútnických miestach  Slovenska (podrobný rozpis 
na výveske). Plánovaný termín je od 23. 9. do 27. 9. 2021. Cena je 205 Eur. V nej je 

zahnutá doprava autobusom, 4krát ubytovanie s polpenziou a sprievodca. Cena nezahŕňa vstupy 
a miestnu daň. Zisťujeme predbežný záujem o túto púť. Záujemcovia nech sa informujú a hlásia na 
tel. čísle 0910484485 (p. Edita Doliňáková) v priebehu mesiaca máj (do 25. 5. 2021). Zájazd 
sa uskutoční v prípade dostatočného záujmu a samozrejme priaznivej epidemiologickej  situácie. 


