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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 27/2021 
4. JÚL 2021 
Týždenník farnosti  

sv. Jakuba, apoštola, Veľký Šariš 

14. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK  
 

 

 

 

 
 

NEPOCHOPENÝ (Í) … 
Ak sa snažíš robiť dobro a Tvoji 

najbližší to nechápu, ba priam 
posudzujú, vedz, že Ježiš zažíval to isté. 
Ak máš pocit že na sa Teba dívajú cez 
prsty, alebo krútia hlavou, vedz, 
že toto je údel prorokov.  

Ježiš, prosím Ťa, pomôž mi nesúdiť 
ostatných a nerobiť zo seba obeť. 
Pomôž mi rásť v láske aj voči tým, 
od ktorých cítim odmietnutie. Som 
slabý, no Ty si mi sľúbil, že to stačí. 
Lebo v mojej slabosti sa prejaví Tvoja 

sila. Tak príď a konaj v nás.  
(Aplikácia Zamyslenia) 

PRÁZDNINOVÝ REŽIM SV. OMŠÍ VO FARNOSTI 
Týmto týždňom začíname tzv. «prázdninový režim sv. omší» v našej farnosti. Viac sv. 

omší bude v rannom čase. Prečo takýto režim? Je leto. Verím, že nám Pán Boh dopraje 
dobré a slnečné počasie. Ráno ešte nie je až tak veľmi horúco ako v podvečerných 
hodinách. Zároveň je čas dovoleniek a po čase lockdownu aj možnosť trochu cestovať. 
Aj my kňazi z farnosti by sme si radi aspoň trocha oddýchli a nabrali nové sily do ďalšej 
práce. Ďalší dôvod sú sv. omše vo filiálnych kostoloch. V minulosti cez prázdniny 
na filiálkach neboli sv. omše cez týždeň, iba v nedeľu. Keďže chceme aj veriacim z «fílií» 
aspoň raz v pracovný deň (samozrejme aj v nedeľu) dopriať možnosť duchovného 
pookriatia, bude v každom filiálnom kostole jedna omša cez týždeň. Každý večer teda 

Prvé čítanie: Je to odbojný dom, nech vedia, že bol uprostred nich prorok              (Ez 2, 2-5) 
Žalm: NAŠE OČI HĽADIA NA PÁNA, KÝM SA NEZMILUJE NAD NAMI                    (Ž 123, 1-2a. 2b-d. 3-4) 
Druhé čítanie: Budem sa chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila 

   (2Kor 12, 7b-10) 
Evanjelium: Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti                                            (Mk 6, 1-6) 

http://0.0.0.41/776%2023%2029
http://www.farnostvelkysaris.sk/
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bude vo farnosti jedna večerná omša. V pondelok a štvrtok vo farskom kostole, utorok, 
stredu a piatok vo filiálnych kostoloch. Kto bude chcieť, isto si sv. omšu vo vhodnom 
čase nájde.  

Zároveň vám ďakujem za pochopenie a všetkým vyprosujem požehnaný čas 
oddychu, relaxu a načerpania nových síl.                                          (Jozef Pekár, farár – dekan) 

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE Z HORY KARMEL 
V sobotu 10. júla začneme prežívať večernou sv. omšou (o 18:15h) našu farskú 

odpustovú slávnosť Panny Márie z hory Karmel.  
Po ročnej pauze by sme radi, v prípade priaznivého počasia, slávili odpustovú sv. 

omšu vonku na námestí pred Diecéznou svätyňou. Tohoročná slávnosť bude 
ozvláštnená priamym prenosom hlavnej sv. omše prostredníctvom Rozhlasu a televízie 
Slovenka. Sv. omša bude vysielaná v nedeľu 11. júla od 10.00 na televíznom okruhu 
STV2. 

Keďže ešte stále platia isté protipandemické opatrenia (a bude nás vidieť celé 
Slovensko a aj zahraničie), chceme vás poprosiť o dodržanie nasledujúcich pokynov: 

- Maximálny počet účastníkov hromadného podujatia vonku je pre náš okres 
1.000 (tisíc) 

- Aj vonku na námestí je potrebné pri sedení aj státí dodržiavať rozostupy 
- Každý účastník sv. omše musí mať prekryté dýchacie cesty rúškom alebo jeho 

adekvátnou náhradou 
- Pri vstupe do priestoru použite pripravenú dezinfekciu, rovnako vám ju 

miništranti ponúknu aj pred samotným sv. prijímaním (je nutné včas sa postaviť 
do radu – vy čakajte na kňaza s Eucharistiou, nie naopak) 

- V prípade slnečného počasia môžete cez sv. omšu piť čistú vodu, neruší to 
eucharistický pôst 

- Pred sv. prijímaním a ani po ňom sa neprežehnávajte, nerobte úklon. 
- Sväté prijímanie sa bude rozdávať na ruku (oba 

ruky preložené do tvaru kríža, vo výške srdca, 
na vrchnú ruku dostanete Eucharistiu, následne 
mierne odstúpte bokom a hneď  Eucharistiu 
prijmite spodnou rukou. V žiadnom prípade 
s Eucharistiou na ruke neodchádzajte na svoje 
miesto!!! Prijímajte s maximálnou úctou! 

- Uvedomme si, že nikdy nevieme, či nás náhodou nesníma kamera, aby sme si 
neurobili hanbu. Zachovajme potrebnú úctu a zbožnosť, zapojme sa do spevov, 
odpovedí, výziev… prežime sv. omšu aktívne 

- Reprezentujeme sami seba, našu farnosť, no najmä Pána Ježiša ako jeho 
svedkovia 

Panna Mária Škapuliarska, oroduj za nás a za našu farnosť!  
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RODINNÝ KÚTIK 
Milé deti, vymaľujte si obrázok vierozvestov sv. Cyrila a Metoda a v modlitbe poďakujte 

Bohu za tých, ktorí nás privádzajú ku Ježišovi Kristovi. 
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB V 14. TÝŽDNI OBDOBIA CEZ ROK 
OD 5. 7. DO 11. 7. 2021 

PONDELOK 
5. 7. 

SV. CYRIL 

A METOD, 
VIEROZVESTOVIA, 

slávnosť 

08:00 VEĽKÝ ŠARIŠ 
 ZBP vnúčat a detí Anny  

a Štefana 
10:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Andrea (50 r.) 
08:00 MEDZANY † Edita (5. výr.) 

09:15 KANAŠ 
 ZBP Beáta, Anna, Emília,  

Marta s rodinami 
10:30 GREGOROVCE † František 

UTOROK 
6. 7. 

Sv. Mária Goretti, 
panna a mučenica 

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Július, Justína, Anna, Andrej 

STREDA 
7. 7. 

Féria 06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Jozef 

ŠTVRTOK 
8. 7. 

Féria 
06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Ján, Agnesa 
17:30 VEĽKÝ ŠARIŠ Eucharistická adorácia 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Anton Vavrek 

PIATOK 
9. 7. 

Féria 06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Andrej 

SOBOTA 
10. 7. 

Nedeľné sv. omše 

17:00 KANAŠ  ZBP Ružencové bratstvo 

17:00 MEDZANY  ZBP Peter, Lucia, Ema 

17:00 GREGOROVCE  ZBP rod. Urbanová 
OTVÁRACIA 

ODPUSTOVÁ 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  Na úmysel arcibiskupa 

NEDEĽA 
11. 7. 

15. NEDEĽA  
CEZ ROK 

07:30 VEĽKÝ ŠARIŠ ZBP Júlia (80 r.) 

ODPUSTOVÁ 
SLÁVNOSŤ 

PANNY MÁRIE 
KARMELSKEJ 

09:00 VEĽKÝ ŠARIŠ Modlitba posvätného ruženca 

10:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  Za celú farnosť 

OHLÁŠKY. SV. MANŽELSTVA SI CHCÚ VYSLÚŽIŤ:  Dávid JACKO z farnosti Veľký Šariš & 
Mgr. Lucia DROTÁROVÁ z farnosti Tulčík. Ohlasujú sa 2.x. 
ZAPÍSANIE SA A PRIJATIE DO BRATSTVA POSVÄTNÉHO ŠKAPULIARA. Pred sv. omšou sa 
môžete zapísať do Bratstva posvätného škapuliara a po večernej sv. omši bude obrad 
prijatia do Bratstva pri oltári Panny Márie Škapuliarskej.  

SPOVEDANIE PRED ODPUSTOM 
 Štvrtok Piatok Sobota 
VEĽKÝ ŠARIŠ 06:00 – 06:30 06:00 – 06:30 17:00 – 19:00 

 


