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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 23/2021 
6. JÚN 2021 
Týždenník farnosti  

sv. Jakuba, apoštola, Veľký Šariš 

10. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK  
 

 

 

 

 
 

 

KTO VLASTNE SI, JEŽIŠ? 
Kto vlastne si, Ježiš? Zákonníci mi šepkajú, že si 

posadnutý. Neuspokojuje ma to a kladiem si ďalšiu 
otázku: Kto si, Ježiš, pre mňa? Akoby kdesi počujem 
slová: Nad zlom môžeme zvíťaziť len vtedy, ak mu 
čelíme dobrom, «Božím kráľovstvom». Chválim ťa, 
Ježiš, že si ma utvoril tak zázračne, že si si ma vybral 
za priateľa do tvojho kráľovského tímu. Ty nie si iba 
obyčajné slovo, ktoré nám zjavuje pravý zmysel 
života, ale «Boh s nami», ktorý nás zhromažďuje 
v jediné spoločenstvo a spája nás s Otcom.  

Osloboď nás od sebectva, nenávisti a násilia.  

NAJSVÄTEJŠIE SRDCE JEŽIŠOVO 
Sv. Otec Benedikt XVI., zdôrazňuje, že týmto sviatkom „osobitným spôsobom zvelebujeme Božiu 

lásku k ľudstvu, jeho vôľu spasiť celý svet, jeho nekonečné milosrdenstvo.“ Úcta k Ježišovmu Srdcu 
vznikla ako reakcia proti abstraktnému, prehnanému, studenému chápaniu Boha, ktoré sa 
šírilo medzi európskymi vzdelancami v 17. storočí. Náznaky tejto úcty však nachádzame už 
u stredovekých mystikov. Osobitná úcta k Ježišovmu Srdcu začala v 12. storočí. V pravom 
zmysle slova sa však začína až zjaveniami sv. Margite Márii Alacoque (1648-1690), rehoľníčke 
v Paray-le-Monial. V júni roku 1675 sa jej zjavil Ježiš, ukázal jej svoje srdce so slovami: „Pozri 
sa na to srdce, ktoré ľudí tak milovalo, ktoré nevynechalo nič, vyčerpalo sa a zničilo, aby tým dosvedčilo svoju 
lásku. Dostávam však miesto uznania iba nevďačnosť, neúctivosť, svätokrádež, chlad, pohŕdanie, tak 
sa správajú ku mne v tejto sviatosti lásky. Viac má trápi najmä to, že sa tak správajú i osoby, ktoré sa mi 
zasvätili. Preto ťa žiadam, aby sa zasvätil prvý piatok po oktáve Najsvätejšej sviatosti a stal sa zvláštnym 

Prvé čítanie: Nepriateľstvo ustanovujem medzi tvojim potomstvom a potomstvom ženy 
          (Gn 3, 9-15) 

Žalm: U PÁNA JE MILOSRDENSTVO A HOJNÉ VYKÚPENIE                              (Ž 130, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8) 
Druhé čítanie: Veríme, a preto hovoríme                                                           (2Kor 4, 13 – 5, 1) 
Evanjelium: So satanom je koniec                                                                            (Mk 3, 20-35) 

http://0.0.0.41/776%2023%2029
http://www.farnostvelkysaris.sk/
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sviatkom na počesť môjho Srdca, aby sa zmierujúcim sv. prijímaním podala náhrada za všetky urážky, 
ktorých sa mu dostalo v Oltárnej sviatosti.“  
Srdce je na prvom mieste telesný orgán, ktorý sa všeobecne považuje za hlavný zdroj telesného 

života. Prebodnutie Kristovho srdca na kríži (porov. Jn 19, 34) 
malo úradne dosvedčiť, že sa definitívne skončil Spasiteľov pobyt 
na zemi a jeho činnosť; že sa dokončila obeta. V Kristovom srdci 
teda vzdávame úctu jeho telu, ktoré sa stalo zdrojom posvätenia. 
Preto sa úcta k Božskému Srdcu spája s Eucharistiou, 
adoráciami, návštevami svätostánku, a najmä s tzv. zmierujúcim 
prijímaním v prvý piatok v mesiaci. Ježišovo Srdce však nie je 
mŕtva relikvia, ale živý ústroj Bohočloveka, stred jeho celej 
osobnosti. Sv. Margita Mária často vraví: „Božské Srdce mi 
povedalo…“ Je to isté, ako keby povedala: „Povedal mi to Ježiš…“ 
Úcta k Božskému Srdcu je teda úctou k osobe vteleného Božieho 
Syna, ktorý je brána k Otcovi (porov. Jn 10, 7), jediný prostredník 
medzi Bohom a ľuďmi  (1Tim 2, 5). Tlčúce srdce je symbolom 

života a  činnosti. V Ježišovom srdci teda obdivujeme všetku prácu, všetky námahy, ktoré 
vykonal a podstúpil za nás. Nechceme patriť k tým, ktorí sa mu za to odplácajú iba 
nevšímavosťou a nevďakom. Vo Svätom písme je srdce symbolom vnútorného života, toho, 
ktorý možno navonok zostane bez povšimnutia. Boh skúma srdce  človeka (porov. Ž 7, 10). 
V Písme srdce «rozvažuje», «myslí», «rozhoduje sa», zhrňuje sa tu to, čomu dnes hovoríme 
duševný život. V srdci spravodlivého potom prebýva Boh, srdce je chrámom Svätého Ducha 
(porov. 1Kor 3, 16); srdce je teda stredom duchovného úsilia. Teológ Karl Rahner hovorí, že 
patrí medzi najprvotnejšie a najzákladnejšie ľudské pojmy, danosti a skutočnosti. Úcta 
k Božskému Srdcu preto kladie dôraz na vnútorný Ježišov život, do ktorého sa túžime vžiť. 
Prajeme si pochopiť jeho zmýšľanie, sklony, city, rozhodnutia, čnosti, milosť. Bohočlovek mal 
totiž plný ľudský život aj z psychologickej stránky. Vnútorný život je pochopiteľne dôležitejší 
než vonkajšie, viditeľné skutky.   

V úcte k Božskému Srdcu je teda niekoľko cenných prvkov. Myšlienka zmierenia za hriechy 
iných nás privádza k téme kolektívnej viny, ktorá je dnes taká časová. Vrelý pomer ku Kristovi 
nám pomáha k tomu, aby sme sa povzniesli nad mŕtvy legalizmus predpisov a nariadení, 
aby sme dali prikázaniam ten zmysel, ktorý majú: byť výrazom lásky a cestou 
k Otcovi. Dnešný  človek sa cíti silný a mocný pri organizovaní vonkajšieho sveta, ale zato si 
viac uvedomujeme svoju vnútornú psychologickú a mravnú slabosť. Nemáme už pocit 
humanitného ideálu silného a dokonalého jedinca, obdivovaného všetkými. V úcte 
k Božskému Srdcu sa kladie dôraz na sviatostný prvok  nášho posvätenia a na silu Božieho 
milosrdenstva, ktoré vždy a za každých okolností pomôže tomu, kto na svoju úlohu nestačí.                      

(Prevzaté z: http://www.vyveska.sk/sviatok-najsvatejsieho-srdca-jezisovho.html) 

PONUKA KNIHY NA PREDAJ 
V sákristii kostola si môžete zakúpiť knihu zamyslení  365 ZAMYSLENÍ S POHĽADOM 

UPRETÝM NA KRÍŽ. Autorom je  JCDr. Jozef Ivan, PhD., gréckokatolícky kňaz, súdny 
vikár Prešovskej a Bratislavskej eparchie.  Cena  knihy je 14 €. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dobrovoľný príspevok na vydávanie Cesty je 0,20€. Uzávierka príspevkov je vždy vo štvrtok do 18.00hod.  

RODINNÝ KÚTIK 
Peter prežil rušný deň. Veľakrát sa rozhodoval, ako sa má zachovať. Pozri sa 

na obrázky a zakružkuj všetky, na ktorých sa nechal viesť Pánom Ježišom a preškrtni tie, 
na ktorých sa riadil diablom. 
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB V 10. TÝŽDNI OBDOBIA CEZ ROK 
 OD 7. 6. DO 13. 6. 2021 

PONDELOK 
7. 6. 

Féria 
06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Ján, Anna, Michal 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Štefan, Jaroslav 

UTOROK 
8. 6. 

Féria 18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Mária Kopčíková 

STREDA 
9. 6. 

Féria 
17:30 KANAŠ 

† Jozef, Helena, Jozef, 
Veronika 

18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Katarína (1. výr.) 

ŠTVRTOK 
10. 6. 

NAJSVÄTEJŠIEHO 
SRDCA 

JEŽIŠOVHO, vigília 

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel *  

18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Andrej 

PIATOK 
11. 6. 

NAJSVÄTEJŠIEHO 
SRDCA 

JEŽIŠOVHO, 
slávnosť 

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ  Za celú farnosť 
17:30 MEDZANY † Valent, Anna, Jozef, Vincent 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  Za ochranu života 
18:30 GREGOROVCE † Mária Tomičová 

SOBOTA 
12. 6. 

Nepoškvrnené 
Srdce Panny Márie 

07:30 VEĽKÝ ŠARIŠ  Na úmysel arcibiskupa 

nedeľná 18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel * 

NEDEĽA 
13. 6. 

JEDENÁSTA 
NEDEĽA  

V OBDOBÍ  
CEZ ROK 

08:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Jana 
10:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Margita 
11:30 VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel * 

08:00 GREGOROVCE 
† František, Anna, Kristína, 

Bartolomej, Gabriel 

09:15 KANAŠ 
 ZBP Štefan a Anna  

(50. výr. sob.) 
10:30 MEDZANY † Anton, Slavomír, Mária, Ján 

OBSADENOSŤ KOSTOLOV. Od pondelka môžeme obsadiť 50% kapacity kostolov.  
ODPROSUJÚCA POBOŽNOSŤ. Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho budeme mať po 
večerných sv. omšiach odprosujúcu pobožnosť. Pri recitovaní modlitby Najmilší Ježišu môžeme pri 
splnení obvyklých podmienok (stav milosti posväcujúcej, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. 
Otca) získať úplné odpustky. 
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ ŠKAPULIARSKEJ PANNY MÁRIE. Tohoročná odpustová Slávnosť Panny Márie 
z Hory Karmel sa uskutoční v nedeľu 11. júla 2021. Ak nám to okolnosti dovolia, budeme sv. omšu 
sláviť vonku na námestí a bude prenášaná prostredníctvom RTVS. Z toho dôvodu budeme 
nasledujúce nedele pred záverečným požehnaním cvičiť spevy pevných častí sv. omše (tzv. 
Ordinárium) ako aj menlivých častí (tzv. Proprium). Prosím vás o trpezlivosť a pochopenie. Podľa 
liturgických inštrukcií majú byť sv. omše prenášané cez médiá starostlivo pripravené. 
ÚMYSLY NA SV. OMŠE. Od zajtra prijímame úmysly na sv. omše na mesiace júl – september. Tak 
ako zvyčajne, prvý týždeň prijímame úmysly na výročné sv. omše a na sv. omše pri príležitosti 
životných jubileí. 


