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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 30/2021 
25. JÚL 2021 

Týždenník farnosti  
sv. Jakuba, apoštola, Veľký Šariš 

SV. JAKUB, APOŠTOL  
 

 

 

 

 
 

„SYN ČLOVEKA NEPRIŠIEL DAŤ SA OBSLUHOVAŤ,  
ALE SLÚŽIŤ.“   

Tieto slová povedal Ježiš v reakcii na snahu o uchvátenie moci zo strany svojich dvoch najbližších 
učeníkov. Ján a Jakub si prostredníctvom svojej matky žiadali sedieť po Ježišovej pravici a ľavici. Tak 
ako aj jeho brat, aj Jakub musel mať pocit, že si zaslúžil akési zvláštne zaobchádzanie. Možno si to 
myslel preto, lebo pochádzal z relatívne bohatej rodiny: jeho otec si mohol dovoliť zamestnať ľudí, 
ktorí preňho pracovali (porov. Mk 1, 20). Alebo to bolo preto, že si ho Ježiš spolu s Petrom a Jánom 
vybral, aby bol pri zázrakoch, ktoré iní apoštoli nevideli (porov. 
Mk 1, 29; 5, 37; 9, 2). Nech už to bolo akokoľvek, tento príbeh 
ukazuje, že Jakub ešte celkom nechápal, čo to znamená 
nasledovať Ježiša. Veď takýto postoj nemá človek, ktorý je oddaný 
službe druhým. Je to skôr postoj človeka, ktorý dúfa, že iní budú 
obsluhovať jeho. No ako veľmi sa jeho srdce napokon zmenilo! 
Keď Jakub ďalej nasledoval Ježiša a najmä keď prijal Ducha 
Svätého, prestal hľadať uznanie a začal viesť zbedačenú a neustále 
napádanú cirkev v Jeruzaleme. Takú prácu by si nevybral človek 
túžiaci po pozornosti. To by bolo lepšie viesť – s menším rizikom 
- cirkev v nejakom malom mestečku alebo dedine. Na takom 
mieste by si človeka vážili bez toho, aby sa musel priveľmi 
obetovať. No on namiesto toho zostal radšej doma a staral sa o 
spoločenstvo zápasiace s mnohými problémami. Toto 
rozhodnutie ho napokon priviedlo k mučeníckej smrti (porov. Sk 12, 1 - 2). Tak ako Ježiš sľúbil, 
Jakub naozaj «pil kalich», ktorý pil aj on sám (porov. Mt 20, 22). Jakub stojí na čele dlhej línie 
svätých, ktorí sa vzdali svojho života z lásky k Božiemu ľudu: sú v nej mučeníci ako svätý Vavrinec, 
evanjelizátori ako František Xaverský či charitatívni pracovníci ako svätá Matka Terézia. A sú v nej 
aj nespočetné zástupy mužov a žien, ktorých životné príbehy pozná len Boh. Ježiš aj nás žiada, aby 
sme sa zapojili do tejto línie - akýmkoľvek spôsobom. V našom okolí sú ľudia, o ktorých sa treba 
postarať. Vezmi si teda Jakuba za vzor a skús sa im dnes dať aspoň o trošku viac.     

                                              (Slovo medzi nami) 

Prvé čítanie: Teraz naozaj viem, že ma Pán vyslobodil z Herodesovej ruky            (Sk 12, 1-11) 
Žalm: PANE, TÍ, ČO SEJÚ V SLZÁCH S JASOTOM BUDÚ ŽAŤ                                (Ž 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6) 
Druhé čítanie: Nosíme na tele Ježišovo umieranie                                                  (2Kor 4, 7-15) 
Evanjelium: Môj kalich budete piť                                                                          (Mt 20, 20-28) 

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.  

AKO SA «DOSTAL» SV. JAKUB DO ŠPANIELSKA 
Santiago de Compostela je svetoznáme pútnické miesto. Každý rok ho navštívia tisícky ľudí 

putujúcich k hrobu svätého apoštola Jakuba. Väčšina z nich sa vydáva na túto ťažkú a namáhavú 
cestu peši; mnohí z nich pritom zažijú hlboké obrátenie už počas samotnej cesty, predtým, ako 

prídu do cieľa. Ako sa však telo apoštola Jakuba 
dostalo do Španielska? Zomrel predsa 
mučeníckou smrťou v roku 44 v Jeruzaleme. 
Tradícia hovorí, že po zoslaní Ducha Svätého sa 
Jakub vydal na cestu na koniec sveta - za ktorý 
vtedy všetci považovali Španielsko -, aby tam 
ohlasoval radostnú zvesť. Zatiaľ čo niektorí 
historici túto jeho cestu spochybňujú, iní sa jej 
z istých dôvodov zastávajú. Hovorí sa totiž, že 
vôbec prvé zjavenie Preblahoslavenej Panny Márie 

sa odohralo práve v španielskej Zaragoze v roku 40, kde sa Panna Mária - áno, ešte počas svojho 
pozemského života! - zjavila Jakubovi, aby ho povzbudila v jeho evanjelizačnom úsilí. O niekoľko 
rokov neskôr, opäť podľa usmernenia vo videní, sa Jakub vrátil do Jeruzalema, kde ho dal Herodes 
Agripa, vnuk Herodesa Veľkého, sťať mečom. Jeho učeníci vzali jeho telo naspäť do Španielska, kde 
urobil toľko dobrého. Legenda hovorí, že Jakubovo telo dorazilo k brehu Španielska na lodi bez 
posádky; túto loď potom tajne zakopali. Jeho telo bolo potom stáročia «stratené»; napokon sa 
v stredoveku našlo na mieste, ktoré označil tajomný lúč svetla. Toto miesto sa spočiatku volalo 
«Campus Stellae», Hviezdna pláň, no neskôr bolo skrátené na Compostela. Po španielsky sa «svätý 
Jakub» povie «Santiago», a tak sa to miesto nazvalo 
Santiago de Compostela.  

Hoci tento príbeh znie ako vystrihnutý 
z napínavého románu, odkedy sa zo Santiaga de 
Compostela stalo pútnické miesto, mnohí ľudia 
v ňom zažívajú Božiu prítomnosť a po skončení púte 
zakusujú Božie pôsobenie aj vo svojom bežnom 
živote. Či už si putoval po tejto ceste svätého Jakuba alebo 
nie, si pútnik. Pros teda svätého Jakuba, patróna pútnikov, 
aby za teba orodoval, žeby si sa každým krokom na svojej 
životnej púti čoraz viac približoval k Bohu. 

SPOVEDANIE PRED PRVÝM PIATKOM 
 Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok 

VEĽKÝ ŠARIŠ 
06:00 – 06:30 

06:00 – 06:30 
06:00 – 06:30 06:00 – 06:30 

06:00 – 06:30 
17:30 – 18:15 10:00 – 12:00 18:00 – 20:00 

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

„Človek má tri cesty ako múdro konať. Najskôr premýšľaním: To je tá najušľachtilejšia.  

Druhá napodobovaním: To je tá najľahšia. Tretia skúsenosťou: To je tá najtvrdšia.“ 

(Konfucius) 
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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 17. TÝŽDNI OBDOBIA CEZ ROK 
OD 26. 7. DO 1. 8. 2021 

PONDELOK 
26. 7. 

Sv. Joachim a Anna, 
rodičia P. Márie, sp. 

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Anna, Štefan 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Anna  

UTOROK 
27. 7. 

Sv. Gorazd 
a spoločníci, spom. 

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Anna, Václav, Anna 

17:30 GREGOROVCE 
† Agnesa, Jozef, Michal, 
Helena, Vincent, Anna, 

Andrej, Július 

STREDA 
28. 7. 

Féria 
06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Jozef 
17:30 MEDZANY † Pavol 

ŠTVRTOK 
29. 7. 

Sv. Marta, 
spomienka 

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP bohuz. rodiny 
17:30 VEĽKÝ ŠARIŠ Eucharistická adorácia 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Rozália (70 r.) 

PIATOK 
30. 7. 

Bl. sr. Zdenka, 
panna a muč., sp. 

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Amália Potášová 

Sobášna sv. omša 15:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP snúbenci Jozef a Lucia 
VÝROČIE 

KONSEKRÁCIE KOSTOLA 17:30 KANAŠ  ZBP Jozef a Margita  

SOBOTA 
31. 7. 

Sv. Ignác z Loyoly, 
kňaz, spomienka 

07:30 VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel * 

nedeľná 18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  Za celú farnosť 

NEDEĽA 
1. 8. 

18. NEDEĽA 
V OBDOBÍ  
CEZ ROK 

08:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Stanislav (50 r.) 
10:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Bernadeta 
08:00 MEDZANY  ZBP Margita s rod. 
09:15 GREGOROVCE  ZBP Mária (60 r.) s rodinou 
09:15 KANAŠ  ZBP Ružencové bratstvo 

VÝROČIE KONSEKRÁCIE KOSTOLA V KANAŠI. V piatok 30. júla si pripomenieme 15. výročie 
konsekrácie filiálneho kostola Panny Márie Snežnej v Kanaši. Pri tejto príležitosti je možné v kostole 
v Kanaši za splnenia obvyklých podmienok (stav milosti posväcujúcej, sv. prijímanie, modlitba na 
úmysel Sv. Otca) získať úplné odpustky.  
OHLÁŠKY. SV. MANŽELSTVA SI CHCÚ VYSLÚŽIŤ:  JOZEF TOMČÍK z farnosti Dubovica & LUCIA BICÁKOVÁ 
z farnosti Veľký Šariš. Ohlasujú sa 3.x  RAFAEL DRÁB z farnosti Šarišské Michaľany & KAMILA 
KIPIKAŠOVÁ z farnosti Veľký Šariš. Ohlasujú sa 2.x.  EDUARD ŠČECINA z farnosti Veľký Šariš (Kanaš) 
& KLAUDIA PETROVÁ z farnosti Veľký Šariš (Veľký Šariš). Ohlasujú sa 2.x.  JÁN KARAFFA & DENISA 
BUČKOVÁ obaja z farnosti Veľký Šariš. Ohlasujú sa 1.x. 
TÝŽDEŇ PRE BIRMOVANCOV. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom 
pomohli pri príprave a priebehu «Týždňa pre birmovancov». Vašu obetavosť nech požehnaním 
odmení Nebeský Otec.  
FARSKÁ KANCELÁRIA. Keďže budeme v tomto týždni spovedať ako pred prvým piatkom, kancelária 
bude fungovať ako v prvopiatkovom týždni (súrne veci večer po 18.00, okrem utorka). 

 


