
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rímskokatolícka farnosť sv. Jakuba, Veľký Šariš  Námestie sv. Jakuba 1069/29, 082 21 Veľký Šariš,  051/776 23 29, 

0910 85 22 55 fara.vsaris@gmail.com,  www.farnostvelkysaris.sk IBAN SK96 0900 0000 0050 2947 0973 

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 38/2021 
19. SEPTEMBER 2021 

Týždenník farnosti  
sv. Jakuba, apoštola, Veľký Šariš 

25. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK  
 

 

 

 

 
 

 
NOVÁ LOGIKA… 

Aké zvláštne. Ježiš hovorí o svojej obeti na kríži a apoštoli riešia svoje postavenie. Dalo by 
sa povedať, že sú mimo. Mimo Božieho uvažovania a horizontu. Ponorení do svojho biedneho 

malého ľudského uvažovania. Toto je zmýšľanie 
slabého, nevykúpeného človeka. Ako ďaleko je 
nebo od zeme, tak ďaleko je Božie myslenie od 
toho nášho. Vykúpený človek má však viac a viac 
Božie myslenie. Je z neho viac a viac cítiť Boha. 
V našich  sa tak miešajú ľudia, ktorí majú zmysel 
pre túto Ježišovu veľkonočnú cestu, ktorá vedie 
cez sebazaprenie a sebaumieranie k Veľkej noci 

a ľudia, ktorí v sebe majú ešte veľa «starého človeka» s jeho uvažovaním. Ježiš a jeho skutoční 
učeníci, ktorí si ho «obliekli», nás učia novej «logike», Božej ceste.  

(Aplikácia Zamyslenie) 

SPRÍSNENIE REŽIMU ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH 
Od zajtra (pondelok 20. 9. 2021) prechádza okres Prešov do fázy 1. stupňa ohrozenia 

(červená farba covid automatu).  
V prípade bohoslužieb, na ktorých sa zúčastnia iba kompletne zaočkovaní nie sú žiadne 

obmedzenia.  
Na bohoslužbách, na ktorých sa zúčastňujú aj nezaočkovaní sa stanovuje: 1 osoba 

na 15m2 a musíme vyhotoviť z každej sv. omše zoznam účastníkov s menom a telefónnym 
číslom (aj zo sv. omše s plne zaočkovanými).  
 Nedeľná sv. omša o 08:00 bude vyhradená pre kompletne zaočkovaných (Očk).  
 Nedeľné sv. omše  v sobotu večer o 17:00, 18:15 a v nedeľu o 10:00 budú s režimom       
1 osoba na 15m2 (Mix).  

Prvé čítanie: Odsúďme ho na smrť potupnú                                                   (Múd 2, 12. 17-20) 
Žalm: PÁN UDRŽIAVA MÔJ ŽIVOT                                                                                               (Ž 54, 3-4. 5. 6+8) 
Druhé čítanie: Ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj (Jak 3,16 – 4,3) 
Evanjelium: Syn človeka bude vydaný…Kto chce byť prvý, nech je služobník všetkých 

                                               (Mk 9, 30-37) 

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.  

 Všetky ranné a večerné sv. omše cez týždeň sú v režime Mix. Všimnite si počty veriacich 
na jednotlivé kostoly.  
 Prosíme účastníkov sv. omší s režimom Mix, aby doma vyplnili a na sv. omšu priniesli 
predtlačený lístok, na ktorý napíšu svoje meno, priezvisko a telefonický kontakt a tento 
lístok vhodili do pripravenej schránky pri vstupe do kostola. Na každú sv. omšu potrebujeme 
mať nový lístok! Lístky sú tlačené po 20 ks na jednom papieri, zoberte si celý hárok. Prosíme 
vás, rešpektujte túto záležitosť!!!  
 POČTY VERIACICH NA NAŠE KOSTOLY V REŽIME MIX. Veľký Šariš 35, Gregorovce 18, Medzany 
21, Kanaš 10. 

Odporúčame používanie respirátora FFP 2. 
OPÄTOVNE PROSÍME, ABY STE SI VŽDY VYBRALI LEN JEDNU SV. OMŠU! 

POĎAKOVANIE OTCOV BISKUPOV 
Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli 

k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku. Poďakovanie patrí našim policajtom a vojakom, 
hasičom a zdravotníkom a spolu s nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu, ktoré sa zapojili do 
realizácie tejto apoštolskej cesty. Ďakujeme za ústretovosť prezidentskej kancelárii, vláde Slovenskej 
republiky i miestnym samosprávam. Samozrejme, ďakujeme organizátorom, architektom, 
stavebníkom, kňazom, ktorí chystali liturgie, autorom programov aj všetkým účinkujúcim.  

Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o celú logistiku, ako aj tým, ktorí pomáhali zdravotne 
hendikepovaným osobám. Osobitným spôsobom ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a ich 
koordinátorom, ktorí podali nesmierny výkon. Veľmi si všetku túto pomoc vážime a prosíme Pána, 
aby ju štedro odmenil a požehnal.  

Svätý Otec svojou návštevou Slovenska rozsial mnoho dobrých semienok do našej pôdy. 
Ďakujeme mu za to, a prajeme všetkým, aby sme z nich dokázali vypestovať bohatú úrodu pre 
duchovné dobro celej krajiny. Ešte raz: «Pán Boh všetkým zaplať a požehnaj!» 

PONUKA OČKOVANIA 
Všeobecná ambulancia MUDr. Dušana Liptáka oznamuje verejnosti , že  prebieha očkovanie proti 

COVID 19 vakcínou Pfizer. Záujemcovia o očkovanie sa môžu prihlásiť, osobne alebo telefonicky 
na telefónnom čísle 051/7762717 počas pracovného týždňa 
vždy v čase od 6.00 do  12.00 hodiny. Termín a spôsob očkovania  
záujemcom bude včas oznámený. Imobilných pacientov zaočkujú 
doma. Takmer druhý rok žijeme v zajatí epidémie. Situácia je aj 
naďalej mimoriadne vážna. Je verejné známe, že 3. vlna 
pandémie sa už začala. Podľa všetkých dostupných odborných 
vyjadrení z celého sveta – najlepšia prevencia proti ochoreniu 
COVID 19 je očkovanie. Veríme, že ste zodpovední a chcete chrániť seba aj svoje rodiny. Radi Vám 
odpovieme na Vaše otázky ohľadom očkovania, aby Vaše informácie o očkovaní boli čerpané 
z dôveryhodných a odborných zdrojov od fundovaných pracovníkov v zdravotníctve. Iba kolektívna 
imunita je schodnou cestou  na zastavenie šírenia ochorenia. A preto je potrebné zaočkovať  
minimálne 70-75% populácie. Všeobecná zdravotná poisťovňa umožnila očkovať aj pacientov, 
ktorí nie sú kapitovaní v ambulancii MUDr. Dušana Liptáka, ale majú záujem o očkovanie. Zároveň 
bolo spustené aj očkovanie proti chrípke. Povzbudzujeme Vás využiť túto príležitosť. 
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RODINNÝ KÚTIK 
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB V 25. TÝŽDNI OBDOBIA CEZ ROK 
OD 20. 9. DO 26. 9. 2021 

PONDELOK 
20. 9. 

Sv. Andreja Kima 
Taegona a Pavla 
Chonga Hasanga 
a spol., muč., sp. 

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ 
† Ladislav, Mária, 

František, Peter, Richard 

18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  Za uzdravenie Janky 

UTOROK 
21. 9. 

Sv. Matúša, ap.  
a evanjelistu, svt. 

17:30 GREGOROVCE  ZBP Kristína 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Andrea s rodinou 

STREDA 
22. 9. 

Féria 
(Detská sv. omša) 

17:30 KANAŠ 
† Juraj, Helena, Anton, 

Anna 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  † Anna, Viera, Jozefína 

ŠTVRTOK 
23. 9. 

Sv. Pia 
z Pietralciny, 
kňaza, spom. 

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ 
† Anna, Peter, Helena, 

Jozef 
17:30 VEĽKÝ ŠARIŠ Eucharistická adorácia 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Janka s rodinou 

PIATOK 
24. 9. 

Féria 
17:30 MEDZANY  ZBP Peter a Viktor s rod. 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP rod. Baranová 

SOBOTA 
25. 9. 

Nedeľná  
sv. omša 

17:00 MEDZANY (MIX) Na úmysel * 
17:00 KANAŠ (MIX) † Pavol 
17:00 GREGOROVCE (MIX) Na úmysel * 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ (MIX)  Za celú farnosť 

NEDEĽA 
26. 9. 

26. NEDEĽA 
V OBDOBÍ  
CEZ ROK 

08:00 VEĽKÝ ŠARIŠ (OČK) † Štefan, Anna 
10:00 VEĽKÝ ŠARIŠ (MIX)  ZBP Anežka (50. r.) 
08:00 GREGOROVCE (OČK) † Mária, Juraj, Mária 
09:15 KANAŠ (OČK) † Martin, Juraj, Anna 

10:30 MEDZANY (OČK) 
 ZBP Bartolomej a Mária 

s rod. 

SV. OMŠA PRE DETI. Pozývame deti na prvú «detskú sv. omšu» - v stredu večer vo farskom 
kostole. 
STRETNUTIE BIRMOVANCOV. V piatok po večernej sv. omši bude vo farskom kostole stretnutie 
birmovancov. Prosíme o účasť všetkých.  
OHLÁŠKY. SV. MANŽELSTVA SI CHCÚ VYSLÚŽIŤ:   TOMÁŠ ZGABAJ & DARINA GOLITKOVÁ obaja 
z farnosti Veľký Šariš. Ohlasujú sa 3.x.  GABRIEL MIKLOŠ & DOMINIKA KOLLÁROVÁ, obaja 
z farnosti Veľký Šariš. Ohlasujú sa 2.x.  

ZBIERKA PRE POTREBY CHUDOBNÝCH NA KUBE 
Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na 

budúcu nedeľu - 26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc 
pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý 
opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však 
prehliadaní. 


