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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 20/2021 
16. MÁJ 2021 

Týždenník farnosti  
sv. Jakuba, apoštola, Veľký Šariš 

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  
 

 

 

 

 
 

PRAVDIVÝ ŽIVOT … 
Aby mali v sebe moju radosť - a úplnú. Čo vo mne vyvolávajú tieto slová?  
Čo je pre mňa radosť? A čo je tá úplná radosť, o ktorej vraví Ježiš? Zaujalo ma 

pokračovanie evanjelia - pravda. Počul 
som a aj tomu verím, že len keď žijeme 
pravdivý život, môžeme byť skutočne 
šťastný. Čo to ale znamená? 
Odpovede, ktoré sa ku mne dostali 
boli: neklamať, byť úprimným (ale 
citlivým na druhých; nebyť bezcitný!!!) 
a nebáť sa ukázať (taký(á) aký(á) som, 
s mojimi slabosťami, zraneniami ale aj 
silnými stránkami, no zároveň nestratiť túžbu sa zlepšovať, a ak to nejde hneď, nevadí, 
pôjde to neskôr).                                                                                             (Aplikácia Zamyslenia)  

ÚMYSLY MODLITBY RUŽENCA NA TENTO TÝŽDEŇ 
Dátum deň úmysel 

17.5. 2021 pondelok 
Za všetkých svetových predstaviteľov a vedúcich 
medzinárodných organizácii 

18. 5. 2021 utorok Za všetkých lekárov a zdravotné sestry 
19. 5. 2021 streda Za všetkých ľudí vo vojne a za pokoj vo svete 
20. 5. 2021 štvrtok Za všetkých lekárnikov a zdravotnícky personál 
21. 5. 2021 piatok Za všetkých sociálnych pracovníkov 
22. 5. 2021 sobota Za všetkých dobrovoľníkov 
23. 5. 2021 nedeľa Za všetok policajný, armádny personál a za všetkých hasičov 

Prvé čítanie: Aby sa jeden z nich stal s nimi svedkom jeho zmŕtvychvstania   
(Sk 1, 15-17. 20a. 20d-26) 

Žalm: DOBROREČTE PÁNOVI, ČO MÁ TRÓN V NEBESIACH                               (Ž 103, 1-2. 11-12. 19-20) 
Druhé čítanie: Kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom                 (1Jn 4, 11-16) 
Evanjelium: Aby boli jedno ako my                                                                        (Jn 17, 11b-19) 

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.  

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  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  18:00 Hneď po ruženci 
Sobota   07:00 Hneď po ruženci 
Nedeľa Individuálna modlitba v rodinách 

SV. RITA Z CASCIE, 22. MÁJ 
* okolo 1380 (?) Roccaporena pri Cascii, Perugia, Taliansko 
† 22. máj 1447 (alebo 1457) Cascia, Perugia, Taliansko 
Atribúty: kríž, rana na čele po tŕni, ruža 
Patrónka mäsiarov; v beznádejných situáciách, v skúškach 

Sv. Rita z Cascie sa narodila v Roccaporene pri Cascii v Taliansku. Jej meno je vlastne 
skrátené z mena Margherita, Margaréta. Už od útleho veku nosila v srdci túžbu stať sa 
mníškou. Jej rodičia na ňu však naliehali, aby sa vydala za muža, ktorý však – ako sa 

ukázalo neskôr – bol k nej veľmi krutý. 
Mala vtedy len dvanásť rokov. Následne 
prežila  osemnásť veľmi smutných 
a namáhavých rokov. Mala dvoch synov. 
Nakoniec ovdovela, jej muž bol 
zavraždený v bitke. Obaja synovia taktiež 
zomreli. Ona v srdci stále mala túžbu 
z detstva, a tak zašla do 
augustiniánskeho kláštora v Cascii. 

Neprijali ju však, kvôli tomu, že bola už vdova. Mali totiž požiadavku, že sestry musia byť 
panny. Naveľa však spravili výnimku a v roku 1413 Rita mohla vstúpiť do kláštora. 
Čoskoro sa stala známou kvôli tomu, že žila prísnym životom, modlila sa a pomáhala 
v rámci svojich síl každému, kto to potreboval. Trpela však chronickou chorobou. 
Znášala to všetko ako obetu Bohu. Uprostred utrpenia mala viaceré zjavenia. Dostala 
rany po tŕňovej korune. Zomrela 22. mája 1447 v Cascii. Na jej príhovor sa stalo veľa 
zázrakov. Kanonizovaná bola v roku 1900. Uctieva sa ako patrónka v beznádejných 
situáciách. Cascia patrí k najväčším pútnickým miestam v Taliansku, dnes je centrom 
úcty sv. Rity a miestom zmierenia. Je tam stála spovedná služba, ktorú hojne využívajú 
pútnici z celého Talianska. 

„Sú mnohé tajomstvá, ktoré kríž zachováva pre svojich učeníkov.  

Prosím vás, študujte kríž, ktorý vám vymôže úplné víťazstvo nad vaším sebectvom.“ (M. Cane) 
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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 7. VEĽKONOČNOM TÝŽDNI 
 OD 17. 5. DO 23. 5. 2021 

PONDELOK 
17. 5. 

Féria 
06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Mikuláš, Mária, Monika 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Terézia 

UTOROK 
18. 5. 

Féria 
17.30 GREGOROVCE 

† Andrej, Margita, Jozef, 
Tereza 

18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Valér (75 r.) 

STREDA 
19. 5. 

Féria 
17:30 KANAŠ † Ján (1. výr.) 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Marcela (50 r.) 

ŠTVRTOK 
20. 5. 

Féria 
06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Jozef Aron 

18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Mária Kopčíková 

PIATOK 
21. 5. 

Féria 
17:30 MEDZANY  ZBP Petronela (20 r.) 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Mária, Ľudovít, Jozef 

SOBOTA 
22. 5. 

Féria 

07:30 VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel* 

17:00 MEDZANY  ZBP Stanislav, Anton, Ján 

17:00 GREGOROVCE † Michal, Veronika, Anna 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  Za celú farnosť 

NEDEĽA 
23. 5. 

ZOSLANIE 
DUCHA 

SVÄTÉHO  

08:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Elena a Michal 
10:00 VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel * 
11:30 VEĽKÝ ŠARIŠ ZBP Mária (50 r.) 
09:00 KANAŠ  Za obrátenie bohuznámeho 

Prvé sv. prijímanie 10:30 GREGOROVCE  Za prvoprijímajúce deti 
Prvé sv. prijímanie 10:30 MEDZANY  Za prvoprijímajúce deti 

 SV. SPOVEĎ PRED PRVÝM SV. PRIJÍMANÍM. Gregorovce – utorok od 16:30; Medzany – piatok od 
16:30. 
NÁCVIK NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE. Gregorovce – utorok po sv. omši. Medzany – piatok po sv. omši.  
PRVÁ SV. SPOVEĎ DETÍ. Medzany a Gregorovce – sobota 22. 5. 2021 o 9.00.  
OHLÁŠKY. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: PATRIK SEDLÁK z farnosti Torysa & LENKA 

TOMEČKOVÁ z farnosti Veľký Šariš (Gregorovce). Ohlasujú sa 2.x.  
ZBIERKA. Dnes máme zbierku na katolícke masmédiá. 

TRADIČNÁ MODLITBA K SVÄTEJ RITE ZA PRÍHOVOR V NEMOŽNÝCH SITUÁCIÁCH 
„Ó, svätá patrónka núdznych, svätá Rita, ktorej prosby Boh takmer nikdy neodmietne. On ťa vďaka tvojmu 

vnútornému bohatstvu obdaroval mnohými milosťami a preto ťa nazývame Pomocníčkou v bezradnosti 

a v neriešiteľných situáciách. Svätá Rita, tak pokorná, čistá, ponižovaná, trpezlivá, ty si tak plná útrpnej 

lásky k ukrižovanému Ježišovi, ktorý ti dopraje všetko, čo od neho žiadaš, a kvôli ktorému sa všetci s istotou 

obraciame na teba. Skloň sa k našej prosbe a v mene tvojho ctiteľa a prosebníka ju predostri pred Boží 

majestát. Buď k nám štedrá tak, ako si aj vždy bola v toľkých nádherných prípadoch.  

Pre väčšiu slávu Boha, pre šírenie úcty k Tebe a pre útechu tých, ktorí ti dôverujú. 

Sľubujeme ti, že ak nám Boh udelí tú milosť, o ktorú tu prosíme, budeme ti preukazovať svoju priazeň, 

budeme ťa  chváliť a navždy ti spievať piesne chvál. Spoliehajúc sa na tvoje zásluhy a mocný príhovor pred 

Ježišovým Najsvätejším Srdcom ťa prosíme, aby si nám vyprosila tieto milosti [tu povedzte, o čo prosíte]. 

Oroduj za nás, svätá Rita, aby sme sa stali hodnými Kristových prisľúbení.“ 


