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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 22/2021 
30. MÁJ 2021 

Týždenník farnosti  
sv. Jakuba, apoštola, Veľký Šariš 

SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE  
 

 

 

 

 
 

V MENE OTCA I SYNA I DUCHA SVÄTÉHO… 
Keď uvažujeme o Najsvätejšej Trojici, dosť často sa zameriavame skôr na akúsi matematickú 

otázku: Ako môže byť jeden Boh v troch osobách? Možno nám pritom napadne analógia svätého 
Patrika s trojlístkom. Tak či onak, žiaden obraz nedokáže 
úplne vysvetliť celú hĺbku a krásu Boha.  

Trojica však nie je nejaká matematická rovnica, ktorú 
treba vyriešiť, ale duchovné tajomstvo, z ktorého sa treba 
tešiť. V Trojici sa nám zjavuje Boh a dáva nám najavo, 
že nás miluje a stará sa o nás. 

Otec. Tým, že sa Boh zjavil ako náš nebeský Otec, 
dokázal, že nie je len nejakým vzdialeným a vrtkavým 
či pomstychtivým bohom. On je Boh, pre ktorého je 
rodina všetko. Chce byť pri tebe blízko - ako otec. 
Sľubuje, že sa o teba postará a bude nad tebou bdieť. 
Chce ti len dobre. Zašiel až tak ďaleko, že ťa nazval svojím 
dedičom!  

Syn. Keď prišiel Boh na zem, neprišiel slávne 
a majestátne. Radšej sa „zriekol seba samého“ a stal 
jedným z nás (Flp 2, 7). Mnohí očakávali Mesiáša, ktorý povedie Izrael k  vojenskému víťazstvu 
a politickej nezávislosti. Ale Ježiš prišiel ako brat a priateľ. Nastolil svoje kráľovstvo nie silou, 
ale obetavou láskou. Jeho posolstvo milosrdenstva malo obmäkčiť naše srdcia, nie prinútiť nás 
ustrašene sa krčiť. 

Duch Svätý. Keď Ježiš vystúpil do neba, Boh nezmizol. Práve naopak: stal sa nám ešte bližším. 
Boh prebýva v tvojom srdci! On je stále s tebou a je neustále pripravený vyliať na teba svoju lásku 
a pretvoriť ťa viac na svoj obraz. Je stále s Cirkvou a živí ju svojím slovom a sviatosťami. Je vždy 
vo svete a formuje z nás jednu rodinu v Kristovi. Toto je pravé tajomstvo Trojice: že náš Boh - Otec, 
Syn a Duch Svätý - nás hlboko miluje a zaobchádza s nami s veľkou nehou a milosrdenstvom. 

                                                                       (Slovo medzi nami)  

Prvé čítanie: Len Pán je Boh hore na nebi i dole na zemi; iného niet          (Dt 4, 32-34. 39-40) 
Žalm: BLAŽENÝ ĽUD, KTORÝ PATRÍ PÁNOVI                                                  (Ž 33, 4-5. 6+9. 18-19. 20+22) 
Druhé čítanie: Dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme Abba, Otče  

(Rim 8, 14-17) 
Evanjelium: Choďte a učte všetky národy                                                              (Mt 28, 16-20) 

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.  

ÚMYSLY MODLITBY RUŽENCA NA TENTO TÝŽDEŇ 
Dátum deň úmysel 

31. 5. 2021 pondelok 
Za ukončenie pandémie a obnovu nášho sociálneho 
a ekonomického života 

RUŽENEC A SV. OMŠA VO FARSKOM KOSTOLE 

Deň v týždni Sv. zmierenia  Ruženec Sv. omša 
Pondelok 17:15 – 17:55 18:00 Hneď po ruženci 

SPOVEDANIE PRED PRVÝM PIATKOM 

 Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok 

VEĽKÝ ŠARIŠ 
06:00 – 06:30 17:00 – 18:15 

17:30 – 18:15 
06:00 – 06:30 

06:00 – 06:30 
17:30 – 17:55 17:30 – 18:15 

GREGOROVCE    16:30 – 17:30  
KANAŠ  16:30 – 17:30   
MEDZANY    16:30 – 17:30 

ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATĽSTVA 
 „Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania 

obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili 
s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje 
vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. 

júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na miesto zriadené obecným/mestským 
úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie). Alebo možno zavolať na obecný/mestský úrad 
a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať 
POZOR NA PODVODNÍKOV. 

Ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať 
preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. 
Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre našu obec (mesto), i pre našu 
Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme!“ 

LITURGICKÉ OKIENKO 
Znamenie kríža – prežehnanie sa, je typicky kresťanské gesto. Ako kresťania sa často 

žehnáme – pred jedlom, po jedle, pri odchode z domu … dávame si kríž na čelo preto, 
aby sme si uvedomovali svoju príslušnosť ku Kristovi. Prví kresťania 
robili kríž palcom pravej ruky vo forme písmena T. Od 4. stor. sa vyvinul 
tzv. malý kríž na čelo, ústa, hruď a od 6. stor. bádame už tzv. veľký kríž – 
prežehnanie sa. V súčasnej liturgii sú rôzne prežehnania: na začiatku 
sv. omše, pred Evanjeliom a na záver sv. omše. Kedysi sa žehnali troma 
prstami (jeden Boh v troch osobách a spojenie božskej a ľudskej 
prirodzenosti v Kristovi), v súčasnosti sa v latinskom obrade žehná 
celou rukou, nie len troma prstami.   
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RODINNÝ KÚTIK 
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB V 9. TÝŽDNI OBDOBIA CEZ ROK 
 OD 31. 5. DO 6. 6. 2021 

PONDELOK 
31. 5. 

Féria 
06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Mária Kopčíková 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Petronela s rodinou 

UTOROK 
1. 6. 

Sv. Justín, mučeník, 
spom. 

18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Alžbeta, Matúš 

STREDA 
2. 6. 

NAJSV. KRISTOVHO 

TELA A KRVI, vigília 
17:30 KANAŠ  ZBP Jaroslav a Jarmila s rod. 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Kornel (1. výr.) 

ŠTVRTOK 
3. 6. 

NAJSVÄTEJŠIEHO 
KRISTOVHO 
TELA A KRVI, 

slávnosť 

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Juraj a Margita  
(60. výr. sob.) 

17:30 MEDZANY  ZBP Jozef a Anna s rod. 
17:30 GREGOROVCE † Alžbeta, Štefan 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Jozef, Magdaléna 

PIATOK 
4. 6. 

Prvý piatok 06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Matej, Anna, Anna 
Výr. konsekrácie 17:30 MEDZANY  Za obyvateľov obce 

Prvý piatok 18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Róbert (60r.) 

SOBOTA 
5. 6. 

Sv. Bonifác, biskup 
a mučeník, spom. 

06:50 VEĽKÝ ŠARIŠ Fatimská pobožnosť 
07:30 VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel* 

nedeľná 18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  Za celú farnosť 

NEDEĽA 
6. 6. 

DESIATA 
NEDEĽA 

V OBDOBÍ  
CEZ ROK 

08:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  Za Ružencové bratstvo 
10:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Bernadeta 
11:30 VEĽKÝ ŠARIŠ  Za celú farnosť 
08:00 MEDZANY  ZBP Róbert s rod. 
09:15 KANAŠ † Jozef Feňuš 
10:30 GREGOROVCE Na úmysel* 

PRIKÁZANÝ SVIATOK. Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi je prikázaný 
sviatok. Viaže nás povinnosť zdržiavania sa prác. Od účasti na sv. omši stále platí 
dišpenz KBS. 
ADORÁCIA SV. OLTÁRNEJ. Na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi bude 
vo farskom kostole adorácia Sv. Oltárnej od 15.00 hod. do začiatku sv. omše. 
VÝROČIE KONSEKRÁCIE KOSTOLA. V piatok si pripomenieme 5. výročie konsekrácie 
filiálneho kostola Všetkých svätých v Medzanoch. V tento deň máme možnosť za 
obvyklých okolností (návšteva kostola, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca) 
získať úplné odpustky. 
SV. SPOVEĎ CHORÝCH. V Medzanoch a Gregorovciach – štvrtok od 8.00. Veľký Šariš 
a Kanaš – piatok od 8.00. 

„Váš krst nech vám bude zbraňou, viera prilbou, láska kopijou,  

trpezlivosť celou vašou výzbrojou.“  

(sv. Polykarp) 

„1+1+1=1 (?) nie je matematická záhada, ale JEDEN BOH V TROCH OSOBÁCH ☺“ 


