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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 36/2021 
5. SEPTEMBER 2021 

Týždenník farnosti  
sv. Jakuba, apoštola, Veľký Šariš 

23. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK  
 

 

 

 

 
 

UZDRAVUJÚCI DOTYK… 
Kristov súcit s chorými a jeho mnohé uzdravenia chorých každého druhu sú výrazným 

znamením toho, že «Boh navštívil svoj ľud» a že Božie kráľovstvo je už celkom blízko. Ježiš má 
moc nielen uzdravovať, ale aj odpúšťať hriechy. Prišiel uzdraviť celého človeka, dušu i telo, on 
je lekár, ktorého potrebujú chorí. Jeho súcit so všetkými, čo trpia, ide tak ďaleko, že sa s nimi 
stotožňuje: „Bol som chorý a navštívili ste ma.“  

Pamätajme aj my vždy 
na chorých a trpiacich. Koľko je 
takých v nemocniciach, ale i celkom 
blízko pri nás… Nevieme ich možno 
už celkom uzdraviť, ako to robil Pán, 
ale ak im darujeme úsmev, či dobré 
slovo, určite to poteší ich dušu. 
Buďme voči nim chápaví, úctiví 
a vypočujme si ich, veď takíto ľudia 
sa cítia byť osamelí a potrebujú 
lásku a starostlivosť. Často sa cítia 

akoby izolovaní od sveta a strácajú nádej z uzdravenia. Ježiš však od nich žiada, aby verili. To 
je pre nich to najdôležitejšie. Tí, čo nezažili, čo je to choroba, či už od narodenia: slepota, 
nemota, hluchota, alebo nejaký ťažký úraz, nevedia sa vžiť do života takýchto ľudí. Mali by 
sme si vážiť svoj život, veď nikdy nevieme, či aj nás to nezastihne. Ak budeme preukazovať túto 
službu lásky iným, aj Pán sa o nás postará. Nech nám lieči nielen telo, ale aj dušu od našich 
hriechov, aby bola čistá, keď nadíde naša hodina. Preto dúfajme v Ježiša Krista a každý deň 
pamätajme a konajme tak, akoby bol náš posledný. Snažme sa plniť Božiu vôľu, aby sme sa 
mu vo všetkom páčili, veď on nám odpúšťa, miluje nás milosrdnou láskou a vo sviatostiach 
sa nás vždy «dotýka» , aby nás uzdravoval. 

Prvé čítanie: Uši hluchých sa otvoria, jazyk nemého radosťou vykríkne                  (Iz 35, 4-7b) 
Žalm: CHVÁĽ, DUŠA MOJA, PÁNA CEZ CELÝ MÔJ ŽIVOT                                      (Ž 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10) 
Druhé čítanie: Nevyvolil Boh chudobných, aby boli dedičia kráľovstva?                  (Jak 2, 1-5) 
Evanjelium: Hluchým dáva sluch a nemým reč                                                       (Mk 7, 31-37) 

http://0.0.0.41/776%2023%2029
http://www.farnostvelkysaris.sk/
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NARODENIE PANNY MÁRIE, 8. SEPTEMBER 

Kedy a kde presne sa narodila Panna Mária, nevieme. Podľa tradície sa jej rodičia 
volali Joachim a Anna. O mieste narodenia sa tradujú tri rôzne mienky. Jedna z nich 
považuje za miesto narodenia Božej Matky Betlehem. Hovorí o tom spis «De nativitate S. 
Mariae», ktorý bol priložený k dielam sv. Hieronyma. Druhá tradícia lokalizuje Máriino 
narodenie do Seforu, asi 4 kilometre severne 
od Betlehema. Na tomto mieste bol totiž 
za  čias cisára Konštantína vybudovaný chrám 
zasvätený sv. Joachimovi a Anne. Hovorí o tom 
aj sv. Epifanius. Mohlo to byť však len miesto, 
kde Panna Mária so svojimi rodičmi len bývali, 
miesto jej narodenia mohlo byť aj iné. Tretia 
tradícia hovorí, že Panna Mária sa narodila 
v Jeruzaleme. Zakladá sa na svedectve sv. 
Sofronia, sv. Jána Damascénskeho a na 
objavoch v Probatike. 

Je možné, že sviatok Narodenia Panny Márie 
sa začal sláviť po cirkevnom sneme (koncile) v Efeze (431). Tam sa vtedy totiž zhromaždili 
biskupi celého kresťanského sveta a vyhlásili Pannu Máriu za Božiu Matku proti 
bludárskemu učeniu Nestória, ktorý jej tento titul upieral. Z čias pápeža Leva Veľkého 
(440-461) a Sergia (687-701) sa zachovali omšové modlitby určené na túto slávnosť. 
V Západnej Cirkvi sa tento sviatok sa začal sláviť asi až začiatkom 8. storočia. Spočiatku 
sa slávil iba jeden deň, no v roku 1245 ho pápež Inocent IV. nariadil sláviť osem dní (ako 
oktávu) vzhľadom na sľub, ktorý v roku 1241 dali kardináli, keď ich na konkláve tri 
mesiace väznil cisár Fridrich II. Dnes sa slávi v Cirkvi ako sviatok iba jeden deň, 8. 
septembra. 

MODLITBA ZA CESTU SVÄTÉHO OTCA 

Dobrotivý Bože,  
ty si nám dal Pannu Máriu a svätého Jozefa, 

aby nás viedli na ceste za Ježišom. 
Prosíme ťa na ich príhovor 

za Svätého Otca Františka a za nás všetkých, 
aby sme boli otvorení pôsobeniu tvojho Svätého Ducha. 

Aby nás počas svojej návštevy na Slovensku pápež ako nástupca apoštola Petra 
posilnil vo viere, predovšetkým v to, 

že Ježiš Kristus je náš Spasiteľ a Vykupiteľ a že on, náš Pán, 
je pre každého cestou, pravdou a životom. 
O to ťa prosíme, skrze Krista, nášho Pána. 

www.navstevapapeza.sk 

http://www.zivotopisysvatych.sk/joachim-a-anna/
http://www.zivotopisysvatych.sk/hieronym/
http://www.zivotopisysvatych.sk/jan-damascensky/
http://www.zivotopisysvatych.sk/lev-velky/
http://www.navstevapapeza.sk/
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RODINNÝ KÚTIK 
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB V 23. TÝŽDNI OBDOBIA CEZ ROK 
OD 6. 9. DO 12. 9. 2021 

PONDELOK 
6. 9. 

Výr. konsek. 
kated. chrámu  

sv. Alžbety v KE 

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Gabriel a Dominika 

18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Gabriela (70 r.) 

UTOROK 
7. 9. 

Sv. košickí 
mučeníci, 
spomienka 

17:30 KANAŠ  ZBP Jarmila (45 r.) s rodinou 

18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ 
† Augustín, Marta, Juraj, 

Margita 

STREDA 
8. 9. 

Narodenie Prebl. 
Panny Márie, sviat. 

17:30 GREGOROVCE  Za celú farnosť  
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Július, Helena 

ŠTVRTOK 
9. 9. 

Féria 
06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Jozef, Renáta, Anton 
17:30 VEĽKÝ ŠARIŠ Eucharistická adorácia 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Františka (ž) 

PIATOK 
10. 9. 

Féria 
17:30 MEDZANY  ZBP Justína (60 r.) 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Andrej 

SOBOTA 
11. 9. 

 07:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Imrich Bicák (zádušná) 
Sobášna sv. omša 15:00 VEĽKÝ ŠARIŠ Peter & Jana 
Nedeľná sv. omša 18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel * 

NEDEĽA 
12. 9. 

24. NEDEĽA 
V OBDOBÍ  
CEZ ROK 

08:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  Poď. za 60r. života Mária 

10:00 VEĽKÝ ŠARIŠ 
 ZBP Miroslav s Gabriela  

s rod. 
08:00 GREGOROVCE  ZBP Mária a Jozef (70 r.) 
09:15 KANAŠ † Mikuláš (20. výr.) 
10:30 MEDZANY  ZBP prvoprijímajúce deti 

KONIEC «PRÁZDNINOVÉHO REŽIMU». Skončil sa prázdninový režim sv. omší. Od zajtra 
(pondelok) budú sv. omše ako zvyčajne cez školský rok. 
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ FILIÁLNEHO KOSTOLA V GREGOROVCIACH. V stredu 8. septembra si 
pripomenieme vlastný deň («ipsa die») odpustovej slávnosti filiálneho kostola Narodenia 
Panny Márie v Gregorovciach.  
OHLÁŠKY. SV. MANŽELSTVA SI CHCÚ VYSLÚŽIŤ:  FRANTIŠEK MYDLA z farnosti Prešov & 
MIROSLAVA ŠVEDOVÁ z gr.kat. farnosti PO sídlisko III., bývajúca vo Veľkom Šariši. Ohlasujú sa  
2.x.  TOMÁŠ ZGABAJ & DARINA GOLITKOVÁ obaja z farnosti Veľký Šariš. Ohlasujú sa 1.x. 
SPOVEDANIE CHORÝCH. V utorok dopoludnia pôjdem ku chorým v Medzanoch 
a Gregorovciach. 
ÚMYSLY NA SV. OMŠE. Od zajtra prijímame úmysly na sv. omše – výročia úmrtia a životné 
jubileá. 


