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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 24/2021 
13. JÚN 2021 

Týždenník farnosti  
sv. Jakuba, apoštola, Veľký Šariš 

11. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK  
 

 

 

 

 
 

 

ČAS A TRPEZLIVOSŤ… 
Evanjelista nepoužíva technický výraz siať, ale hovorí o človekovi, ktorý hádže semeno všade, 

takpovediac, po celom svete. Je v tom pozvanie prekonať akúkoľvek výlučnosť. Žiaden národ 
si nemôže myslieť, že Božie požehnanie je rezervované iba jemu. Tento univerzalizmus rozsievania 
Božieho slova vyjadril Majster, keď svojich učeníkov poslal rozsievať semeno evanjeliového slova 
«do celého sveta», kde majú učiť a krstiť «všetky národy». 

Po období sejby nastáva pre človeka to obdobie, kedy 
prestáva jeho práca. Nasledujú za sebou dni a noci, 
a roľník spí a vstáva bez toho, aby nejakým spôsobom 
vedel zasiahnuť do rastu. Jeho snaženie, keď by bol 
nepokojný alebo ustarostený, je bez úžitku. Proces, ktorý 
sa začal, nezávisí od neho. Ak by sa aj snažil a chodil 
po poli, spôsobí skôr problém, pošliape a poškodí krehké 
výhonky. Nemá robiť nič iné ako čakať. Práve v tichosti a spôsobom skoro nepozorovateľným: tak 
sa uskutočňuje zázrak -  zo zeme vychádza klíček. 

Rozprávač chce všetku pozornosť upriamiť na obdobie rastu, preto čitateľa nerozptyľuje 
ostatnými činnosťami roľníka po sejbe, ako je odstraňovanie buriny, či zavlažovanie poľa. Ježiš 
chce poukázať na jediné: na neodolateľnú vnútornú silu semena, ktoré - raz zasiate do zeme - 
rastie samo. Áno, to už je proces mimo dosahu človeka: on len semeno odovzdal pôde, «hodil 
semeno», vznikol odstup bez možnosti bezprostredne kontrolovať nasledujúce dianie pod 
povrchom. Rozsievač nemôže nič urýchliť, rytmus plynúceho času má svoje nezmeniteľné tempo. 
Či rozsievač spí alebo vstáva, či je noc alebo deň, semeno klíči a rastie a «on ani o tom nevie».  

Je to rozvoj, ktorý nás udivuje a očaruje, ale nemôže byť ani vynútený, ani urýchlený. Vyžaduje 
čas a trpezlivosť. A pokoru. Rozsievač, apoštol, nevie ako a prečo sa to deje, nepozná a nemôže 
poznať podrobné kauzálne súvislosti rastu, duchovného vyzrievania. Akúsi logickú, rozumom 
uchopiteľnú, racionálne opísateľnú a zdôvodniteľnú reťaz príčin a následkov. Pokoruje 
ho tajomstvo Božieho pôsobenia, ktorého on je pomocníkom, nie hlavným protagonistom. 

 (Aplikácia Zamyslenia) 

Prvé čítanie: Povyšujem nízky strom                                                                        (Ez 17, 22-24) 
Žalm: AKO JE DOBRE OSLAVOVAŤ TEBA, PANE                                                       (Ž 92, 2-3. 13-14. 15-16) 
Druhé čítanie: Usilujme sa páčiť Pánovi, či sme doma alebo mimo domu         (2Kor 5, 6-10) 
Evanjelium: Človek hodí semeno do zeme a spí; a ono rastie a on ani o tom nevie  

(Mk 4, 26-34) 

http://0.0.0.41/776%2023%2029
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PATRIS CORDE (Z LISTU PÁPEŽA FRANTIŠKA O SV. JOZEFOVI) 
3. POSLUŠNÝ OTEC 

Podobne ako Boh zjavil svoj plán spásy Márii, vyjavil svoje plány aj Jozefovi. Urobil to v snoch, 
ktoré sú v Biblii – rovnako ako u všetkých starých národov – považované za jeden z prostriedkov, 
ktorými Boh zjavuje svoju vôľu. Jozef sa veľmi trápil ohľadom nepochopiteľného Máriinho 
tehotenstva. Nechcel ju „vystaviť potupe“, ale rozhodol sa ju „potajomky prepustiť“ (Mt 1,19). 

V prvom sne mu anjel pomôže vyriešiť jeho vážnu dilemu: „Neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, 
lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud 
z hriechov“ (Mt 1, 20–21). Jozef hneď reaguje: „Keď sa Jozef prebudil, 
urobil, ako mu prikázal Pánov anjel“ (Mt 1, 24). Poslušnosť mu 
pomohla vyriešiť jeho problém a zachrániť Máriu. 

V druhom sne anjel prikazuje Jozefovi: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa 
i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo 
Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil“ (Mt 2, 13). Jozef neváha 
poslúchnuť, bez ohľadu na ťažkosti, ktoré ho čakajú: „On vstal, vzal 
za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej 
smrti“ (Mt 2, 14–15). 

V Egypte Jozef s dôverou a trpezlivo čakal, kedy mu anjel dá sľúbený pokyn na návrat 
do domoviny. Hneď ako mu v treťom sne Boží posol nariadi – po tom, čo ho informoval o smrti 
tých, čo chceli dieťa zabiť –, aby vstal, vzal so sebou dieťa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej 
krajiny (porov. Mt 2, 19–20), Jozef znova bez váhania poslúchne: „On vstal, vzal dieťa i jeho matku 
a vrátil sa do izraelskej krajiny“ (Mt 2, 21). 

Avšak na spiatočnej ceste, „keď sa dopočul, že v Judei kraľuje Archelaus namiesto svojho otca 
Herodesa, bál sa ta ísť. Varovaný vo sne [to je štvrtý raz, čo sa tak stalo], odobral sa do galilejského kraja. 
Keď ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret“ (Mt 2, 22–23). 

Evanjelista Lukáš zasa hovorí, že Jozef podstúpil dlhú a namáhavú cestu z Nazareta 
do Betlehema, aby sa dal zapísať vo svojom rodnom meste a splnil tak nariadenie cisára Augusta 
Cézara o súpise ľudu. A práve tu sa narodil Ježiš (porov. 2, 1–7) a zapísali ho do registra 
Rímskeho impéria, ako všetky ostatné deti. 

Svätý Lukáš sa zvlášť snaží zdôrazniť, že Ježišovi rodičia dodržiavali všetky predpisy Zákona: 
obrad Ježišovej obriezky, Máriino očisťovanie po pôrode, obeta prinesená Bohu za prvorodeného 
(porov. 2, 21–24). 

V každej situácii svojho života dokázal Jozef povedať svoje «fiat» tak ako Mária pri zvestovaní 
a Ježiš v Getsemanskej záhrade. 

Vo svojej úlohe hlavy rodiny učil Jozef Ježiša, aby bol poslušný rodičom (porov. Lk 2, 51), 
podľa Božieho prikázania (porov. Ex 20, 12). 

Počas skrytého života v Nazarete sa Ježiš v Jozefovej škole učil plniť Otcovu vôľu. Táto vôľa sa 
stala jeho každodenným pokrmom (porov. Jn 4, 34). Aj v najťažšej chvíli svojho života, ktorú 
prežíval v Getsemani, dal prednosť Božej vôli pred svojou a „stal sa poslušným až na smrť, až na smrť 
na kríži“ (Flp 2, 8). Preto autor Listu Hebrejom uzatvára, že Ježiš „z toho, čo vytrpel, naučil sa 
poslušnosti“ (5, 8). 

Zo všetkých týchto udalostí vyplýva, že „Boh povolal sv. Jozefa, aby uskutočňovaním svojej otcovskej 
úlohy slúžil osobe a poslaniu Ježiša. To je práve spôsob, akým Jozef spolupracoval v plnosti času na veľkom 
tajomstve spásy a takto naozaj bol služobníkom spásy.“                                                                        (Pokračovanie) 
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB V 11. TÝŽDNI OBDOBIA CEZ ROK 
 OD 14. 6. DO 20. 6. 2021 

PONDELOK 
14. 6. 

Féria 06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Margita (90 r.) 

Za kňazov 09:00 VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel * 
Féria 18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Anton 

UTOROK 
15. 6. 

Féria 
17:30 GREGOROVCE  Za celú farnosť 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † František, Jana 

STREDA 
16. 6. 

Féria 
17:30 KANAŠ † Jozef Feňuš 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Jolana (70 r.) 

ŠTVRTOK 
17. 6. 

Féria 
06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Mária Kopčíková 
17:30 VEĽKÝ ŠARIŠ Eucharistická adorácia 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Anna Škropeková 

PIATOK 
18. 6. 

Féria 
17:30 MEDZANY  Za Ružencové bratstvo 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Anton 

SOBOTA 
19. 6. 

Sp. P. Márie 07:30 VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel * 
nedeľná 18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Eva a Peter (20. výr. sob.) 

NEDEĽA 
20. 6. 

DVANÁSTA 
NEDEĽA  

V OBDOBÍ  
CEZ ROK 

08:00 VEĽKÝ ŠARIŠ ZBP Martin a Veronika (5. výr. sb.) 
10:00 VEĽKÝ ŠARIŠ ZBP Helena a Peter (50. výr. sob.) 
08:00 GREGOROVCE † Juraj 

09:15 KANAŠ  ZBP Miroslav (50 r.) s rod. 
10:30 MEDZANY  ZBP Helena (80r.) 

DEKANÁTNE REKOLEKCIE. V pondelok 14. 6. sa uskutočnia na Farskom úrade 
vo Veľkom Šariši kňazské rekolekcie dekanátu Prešov – Západ. Sv. omša kňazov 
dekanátu bude v Diecéznej svätyni sv. Jakuba o 09:00 hod.  
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.  
SKÚŠKA ZBORU. V piatok po večernej sv. omši bude skúška zboru 
na odpustovú slávnosť. Srdečne pozývame. 
KNIHA NA PREDAJ. V sakristii 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€. 


