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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 31/2021 
1. AUGUST 2021 

Týždenník farnosti  
sv. Jakuba, apoštola, Veľký Šariš 

18. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK  
 

 

 

 

 
 

 

ČO MÁME ROBIŤ? 
Zrejme poznáš Rubikovu kocku - hlavolam, ktorého riešenie si vyžaduje hlbokú sústredenosť. 

Aby sa ti podarilo poskladať ju, musíš posúvať jednotlivé dieliky v presnom poradí. Veľa ľudí ju 
s nadšením začne skladať, no po pár minútach sa vzdajú, znechutení jej náročnosťou. 

Mohli by sme povedať, že zástup vnímal Ježiša 
ako určitý hlavolam, ktorý nedokázali rozlúštiť. 
Nepochybne bol prorok. No hovoril a robil veci, 
ktoré nepríjemným spôsobom prekračovali ich 
zákony a tradície. Čo tým myslel, že on je „chlieb 
života“? Ako mohol robiť to, čo dokáže jedine Boh - 
uzdravovať chorých a odpúšťať hriechy? Nedokázali 
ho pochopiť, pretože nezačali rozmýšľať 
«o hlavolame» s nadhľadom. 

Napriek tomu by sme mali obdivovať ich vytrvalosť. Keď im Ježiš dal odpoveď, ktorej 
nerozumeli, pokúsili sa o ďalší pokrok. „Kedy si sem prišiel? Čo máme robiť, aby sme konali Božie dielo? 
Aké znamenie urobíš?“ Zdá sa, že to naozaj chceli vedieť a nemienili sa vzdať! A ako uvidíme na konci 
tejto kapitoly evanjelia, nikto nebol vytrvalejší než Peter. Po tom, ako počul Ježiša vysloviť toľko 
záhadných a zdanlivo pohoršujúcich odpovedí, rozhodol sa, že ho bude ďalej nasledovať. „Pane, a 
ku komu by sme išli?“ (Jn 6, 68). Nikto iný nehovorí s takou mocou, zanietenosťou a láskou. Jediné, 
čo môžem urobiť, je zostať s tebou, až kým mi to celé nebude dávať zmysel. 

Ako vytrvalý si ty? Niekedy chceme presne vedieť, ako Boh koná v našom živote - „Mám zostať 
v tejto práci? Mám sa vydať za muža, s ktorým chodím? Prečo sa neuzdravil môj blízky, keď som sa 
zaňho modlil?“ -, a nedostávame odpoveď. Niekedy ani neexistuje jednoznačná odpoveď a inokedy 
len musíme čakať. Nech sa deje čokoľvek, zostaň pri Ježišovi a dostaneš svoju odmenu! 

                                              (Slovo medzi nami) 
„Zúčastniť sa na svätej omši je to isté, ako vidieť božského Spasiteľa vychádzať z Jeruzalema 

a niesť kríž na Kalváriu, kde bol ukrižovaný v najkrutejších mukách.“ (sv. don Bosco) 

Prvé čítanie: Hľa, ja vám zošlem chlieb z neba ako dážď                               (Ex 16, 2-4. 12-15) 
Žalm: PANE, DAJ NÁM CHLIEB Z NEBA!                                                              (Ž 78, 3+4b-d. 23-24. 25+54) 
Druhé čítanie: Obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha          (Ef 4, 17. 20-24) 
Evanjelium: Kto prichádza ku mne, nebude hladovať, a kto verí vo mňa nebude žízniť 

(Jn 6, 24-35) 

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.  

NÁVŠTEVA PÁPEŽE FRANTIŠKA V NAŠEJ ARCIDIECÉZE 
Svätý Otec František navštívi Košice v utorok 14. septembra 2021 na dvoch 

miestach.  
Stretnutie RÓMOV so Svätým Otcom 

Františkom bude na LUNÍKU IX. Sprievodný 
program začne o 12:45 hod. Hlavný program bude na 
priestranstve pred Saleziánskym komunitným 
centrom v čase od 16:00 do 16:30 hod. Dve hodiny 
pred príchodom Svätého Otca bude sídlisko uzavreté.  

Stretnutie MLADÝCH so Svätým Otcom Františkom sa uskutoční na Štadióne TJ 
Lokomotíva v Košiciach. Sprievodný program bude od 13:30 hod. do príchodu pápeža 
a pokračovať bude aj po jeho odchode, až do 20:00 hodiny. Hlavný program s pápežom 
na štadióne bude od 16:45 do 18:00 hod. Dve hodiny pred príchodom Svätého Otca 
budú prístupové cesty, ako aj štadión uzavretý. Toto stretnutie je prioritne určené pre 
mladých od 15-30 rokov.  
➢ PODMIENKA ÚČASTI 

Podľa aktuálne platných nariadení sa stretnutia s pápežom budú môcť zúčastniť tí, ktorí 
sú očkovaní II. dávkou vakcíny (v prípade dvojdávkovej vakcíny alebo jednou dávkou v prípade 
jednodávkovej vakcíny).  

Košický samosprávny kraj ponúka pre farnosti možnosť očkovania jednodávkovou 
vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson. V prípade záujmu o očkovanie 
prosíme, aby ste sa do stredy 4. augusta 2021 do 12:00 hod. nahlásili prostredníctvom 
SMS (0910 85 22 55) s osobnými údajmi.  
➢ REGISTRÁCIA 

- OSÔB: stretnutia sa budú môcť zúčastniť tí, ktorí sa VOPRED zaregistrujú do 
celonárodného systému. Registrácia by sa mala spustiť 1. augusta 2021 do naplnenia 
kapacity miest stretnutí.  

LINKY PRE REGISTRÁCIU  SÚ NA STRÁNKE: www.navstevapapeza.sk 
➢ DOBROVOĽNÍCTVO 

Podujatie takéhoto charakteru sa nezaobíde bez ochotných dobrovoľníkov. Prosíme 
o pomoc s náborom a oslovovaním dobrovoľníkov a zároveň o súčinnosť, ak budeme 
potrebovať overiť, či daná prihlásená osoba je schopná a dôveryhodná pre danú službu. 

Pripájame aktívny link na prihlasovanie dobrovoľníkov, kde sú podrobné informácie 
o termínoch a službách. Prosíme zvlášť zrelých dospelých, ktorí by nám pomohli 
s organizáciou, aby sa mladí mohli v čo najväčšom počte zúčastniť priamo stretnutia s 
pápežom Františkom, ktorý k nám príde práve za nimi. 
➢ DUCHOVNÁ PRÍPRAVA 

Prosíme vás o modlitbovú podporu návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku.  

https://www.navstevapapeza.sk/sk
https://forms.gle/gfvikMkJVpEEGGxb8
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Dobrovoľný príspevok na vydávanie Cesty je 0,20€. Uzávierka príspevkov je vždy vo štvrtok do 18.00hod.  

Od 15. augusta bude prebiehať spoločná duchovná príprava cez Katolícke médiá 
a sociálne siete, ktorú vám dávame do pozornosti.  
➢ INFORMÁCIE O NÁVŠTEVE PÁPEŽA A JEHO PROGRAME NÁJDETE NA: 
Webovej stránke:  https://www.navstevapapeza.sk 
Facebooku:   https://www.facebook.com/stretnipapeza/ 
Instagrame:  https://instagram.com/stretni_papeza 
Kontakty:  kosice@navstevapapeza.sk, infoke@navstevapapeza.sk,  
    +421 948 246 031, +421 948 246 032  
Pre dobrovoľníkov:  dobrovolnicike@navstevapapeza.sk, +421 948 246 033 

RODINNÝ KÚTIK 
Precvič si oči a pozornosť – prejdi labyrintom… 

 

https://www.navstevapapeza.sk/
https://www.facebook.com/stretnipapeza/
https://instagram.com/stretni_papeza
mailto:kosice@navstevapapeza.sk
mailto:infoke@navstevapapeza.sk
mailto:dobrovolnicike@navstevapapeza.sk
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Dobrovoľný príspevok na vydávanie Cesty je 0,20€. Uzávierka príspevkov je vždy vo štvrtok do 18.00hod.  

PORIADOK BOHOSLUŽIEB V 18. TÝŽDNI OBDOBIA CEZ ROK 
OD 2. 8. DO 8. 8. 2021 

PONDELOK 
2. 8. 

Féria 
06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Teodor 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † František 

UTOROK 
3. 8. 

Féria 06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Jozef, Helena 

STREDA 
4. 8. 

Sv. Ján Mária 
Vianey, kňaz, sp. 

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ ZBP Viktor, Eva 

ŠTVRTOK 
5. 8. 

Výročie posviacky 
Hlavnej 

mariánskej 
baziliky v Ríme  
(P. M. Snežnej) 

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ ZBP Eduard s rodinou 
17:30 VEĽKÝ ŠARIŠ Eucharistická adorácia 
17:30 KANAŠ † kňaz Štefan 

18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ 
ZBP Walter a Magdaléna 

(60.výr.sob.) 

PIATOK 
6. 8. 

Premenenie Pána, 
sviatok 

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ ZBP František s rodinou 
17:30 GREGOROVCE † Juraj 
17:30 MEDZANY † Ladislav, Michal, Veronika 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † z  rod. Sarossyovej 

SOBOTA 
7. 8. 

Sp. P. Márie 
(Prvá sobota) 

06:50 VEĽKÝ ŠARIŠ Fatimská pobožnosť 
07:30 VEĽKÝ ŠARIŠ Za celú farnosť 

Sobášna sv. omša 15:30 VEĽKÝ ŠARIŠ Za snúbencov Rafael & Kamila 
Nedeľná sv. omša 18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel * 

NEDEĽA 
8. 8. 

19. NEDEĽA 
V OBDOBÍ  
CEZ ROK 

08:00 VEĽKÝ ŠARIŠ ZBP Ružencové bratstvo 
10:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Magdaléna Gaľová (3. výr.) 
08:00 GREGOROVCE † Milan, Pavlína, Jozef 
09:15 MEDZANY † Andrej 

ODPUSTOVÁ 
SLÁVNOSŤ 

10:30 KANAŠ Za dobrodincov chrámu 

ODPUSTKY PORCIUNKULY. V pondelok je možné vo farských, katedrálnych a františkánskych kostoloch 
získať úplné odpustky «PORCIUNKULY». Skutok predpísaný na ich získanie je nábožná návšteva kostola 
spojená s Modlitbou Pána (Otče náš…) a Vyznaním viery (Verím v Boha…). Okrem toho je potrebné splniť 
podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca. 
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE SNEŽNEJ V KANAŠI. Vo štvrtok 5. augusta si pripomenieme 
Výročie konsekrácie Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme (Panny Márie Snežnej). Vo štvrtok je teda «Ipsa 
die» patrocínia. Vonkajšia slávnosť je prenesená na najbližšiu nedeľu. Celebrantom slávnostnej sv. omše 
bude dp. por. Mgr. LADISLAV JEREMIÁŠ, duchovný Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. 
OHLÁŠKY. SV. MANŽELSTVA SI CHCÚ VYSLÚŽIŤ:  RAFAEL DRÁB z farnosti Šarišské Michaľany & KAMILA 
KIPIKAŠOVÁ z farnosti Veľký Šariš. Ohlasujú sa 3.x.  EDUARD ŠČECINA z farnosti Veľký Šariš (Kanaš) & 
KLAUDIA PETROVÁ z farnosti Veľký Šariš (Veľký Šariš). Ohlasujú sa 3.x.  JÁN KARAFFA & DENISA 
BUČKOVÁ obaja z farnosti Veľký Šariš. Ohlasujú sa 2.x.  DANIEL SLAVKOVSKÝ z farnosti Veľký Šariš & 
MARCELA ŠTOFANÍKOVÁ z farnosti Víťaz. Ohlasujú sa 1.x. 
SPOVEDANIE CHORÝCH. V piatok dopoludnia pôjdem ku chorým v Medzanoch a Gregorovciach.  
 


