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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 38/2022 
18. SEPTEMBER 2022 

Týždenník farnosti  
sv. Jakuba, apoštola, Veľký Šariš 

      25. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK  
 

 

 

 

 
 

 

 

BYŤ OBOZRETNEJŠÍ… 
Trochu zvláštne podobenstvo, však? Ježiš robí z nepoctivého správcu hrdinu príbehu. 

Prečo? Pozrime sa trochu na súvislosti. Ježiš práve dorozprával podobenstvo o márnotratnom 
synovi - o otcovi, ktorý úplne odpustí svojmu 
synovi a vystrojí bohatú hostinu ako prejav 
radosti, že sa mu vrátil (Lk 15, 11 - 32). Ťažko 
možno uveriť toľkej štedrosti, a to ešte za 
takých okolností! Márne by sme asi v reálnom 
živote hľadali  niekoho, kto by sa zachoval 
podobne. A v tom je práve pointa! 
Podobenstvo o márnotratnom synovi 
odhaľuje, aký nesmierne milosrdný je Boh voči 
nám. Príbeh o obmedzenom, sebeckom 
«milosrdenstve» zasa hovorí o nepoctivom 
správcovi, ktorý sa navádzaním ľudí na zníženie dlhu snaží postarať o to, aby ho v budúcnosti, 
keď ho jeho pán prepustí, prijali do služby niekam inam. Jeho správanie je na hony vzdialené 
správaniu otca márnotratného syna. A Ježiš to vie. Vie, že odpustenia a milosrdenstva je 
v tomto svete ako šafranu. Na konci tohto podobenstva dodáva, že jeho nasledovníci nie sú 
zrejme schopní ani takého «milosrdenstva», aké preukázal nepoctivý správca. „Synovia tohto 
sveta sú voči sebe predvídavejší, ako synovia svetla“ (Lk 16, 8). Správca bol prezieravý pri odpúšťaní 
dlhov. Ježiš však chce od nás viac, nielen prezieravosť a chytrosť; túži v nás vidieť pravé 
milosrdenstvo, ktoré odpúšťa bez akýchkoľvek podmienok. Rozumieš, k čomu ťa vyzýva Ježiš? 
Dokážeš odpustiť aj vtedy, keď ide o čľoveka, ktorý si podľa teba «nezaslúži» milosrdenstvo? 
Nie je to jednoduché, ale dá sa to. Popros Ježiša o pomoc a ...       

(Slovo medzi nami)                                                 

Prvé čítanie: Proti tým, čo «kupujú úbohých za peniaze»                                           (Am 8,4-7) 
Žalm: CHVÁĽTE PÁNA, LEBO DVÍHA CHUDOBNÝCH                                                       (Ž 113,1-2. 4-6. 7-8) 
Druhé čítanie: Nech sa konajú k Bohu modlitby za všetkých ľudí; on chce, aby boli všetci 
ľudia spasení                                                                                                                (1Tim 2,1-8) 
Evanjelium: Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone                                                    (Lk 16,1-13) 

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.  

„CHOĎTE DO CELÉHO SVETA…“ 

Vo štvrtok 15. septembra, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, odišiel duchovný otec 
Marián Kašaj z našej arcidiecézy na misie do Samburu v Keni. Ako kňaz fidei donum bude tri roky 
pôsobiť u Jarumalských misionárov v Diecéze Maralal. 
Vyslanie do Kene zastrešilo eRko, ktoré cez kolednícku akciu 
Dobrá novina spolupracuje s misionármi od  roku 2018 
na podpore obživy miestnych komunít a vzdelávania žien 
a dievčat. V júni tohto roku oslávil otec Marián 20 rokov 
v kňazskej službe, počas ktorých sa okrem farskej pastorácie 
venoval aj univerzitným študentom v Prešove a deťom 
a mladým v eRku. Prosíme o modlitby za jeho službu 
a pôsobenie v ďalekej Keni nech prinesie hojné ovocie. 

POŽEHNANIE PODOMOVÝCH KAPLNIEK PANNY MÁRIE ZÁZRAČNEJ 
MEDAILY 

V poslednú júlovú nedeľu navštívila našu farnosť sestra Mária z Kongregácie dcér kresťanskej 
lásky. Táto kongregácia šíri úctu k Panne Márii Zázračnej medaily. Ponúkla 
nám možnosť vytvoriť spoločenstvo rodín ochotných prijať na týždeň 
Podomovú kaplnku Panny Márie.  

Po vyše mesiaci do našej farnosti zavíta páter Ondrej Skočík, CM, ktorý 
nám požehná kaplnky a odovzdá ich prvým rodinám vo farnosti. 
Požehnanie sa uskutoční v pondelok 19. septembra pri večernej sv. omši. 
Prosíme zástupcov rodín z Veľkého Šariša, Gregoroviec a Medzian, 
aby prišli na večernú sv. omšu a prevzali kaplnku, ktorá bude následne 

putovať v týždňových intervaloch po jednotlivých rodinách.  
Nech prijatie kaplnky a hlavne samotnej Panny Márie je pre jednotlivé rodiny príležitosťou spojiť 

sa v spoločnej modlitbe a aj tak rásť vo vzájomnej rodinnej láske. 

«Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!» 

SV. MATÚŠ, APOŠTOL A EVANJELISTA, 21. SEPTEMBER 
Sv. Matúš je jedným z dvanástich apoštolov. Jeho pôvodné meno bolo Lévi. 

Bol vyberačom mýta, teda colníkom alebo mýtnikom v časoch Ježišových. Patril 
ku skupine ľudí, ktorou Židia opovrhovali, nazývali ich verejnými hriešnikmi 
(publikánmi). Popri vyberaní cla si totiž «privyrábali» okrádaním. Lévi mal 
svoju mýtnicu v Kafarnaume, kde Ježiš často verejne vystupoval. Je teda 
pravdepodobné, že počul mnohé z jeho rečí. Pri jednej príležitosti – bolo to 
hneď potom, ako Ježiš uzdravil chorého, ktorého spustili cez strechu – ho Ježiš 
videl sedieť na mýtnici, vtedy ho povolal a Lévi hneď išiel za ním. Keď ho potom 
kritizovali, že jedáva a chodí s hriešnikmi, povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som 
volať spravodlivých, ale hriešnikov.“ A tak Lévi zostal s Ježišom, aby ho už nikdy neopustil. Stal sa 
apoštolom Matúšom a napísal prvé zo štyroch evanjelií. Z toho vyplýva, že mal zmysel pre vyššie 
veci, že nebol úplne ponorený v peniazoch a hmote. Symbolom evanjelistu Matúša je kniha evanjelií 
a postava čľoveka – je to preto, lebo svoje evanjelium začína rodokmeňom Ježiša Krista.  

https://www.zivotopisysvatych.sk/apostoli/
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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 25. TÝŽDNI OBDOBIA CEZ ROK 
OD 19. 9.  DO 25. 9. 2022 

PONDELOK 
19. 9. 

Féria 
06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Mária, Jozef 
18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Ján, Pavlína 

UTOROK 
20. 9. 

Sv. Andrej Kim 
Taegon, Pavol 
Chong Hasang 
a spol., muč. 

17:30 GREGOROVCE † Jozef, Margita, Jozef 

18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † František (1. výr) 

STREDA 
21. 9. 

Sv. Matúš, 
apoštol, sviatok 

17:30 KANAŠ † Bartolomej, Regina 

18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Marta, Ladislav 

ŠTVRTOK 
22. 9. 

Féria 
06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ 

† Ladislav, Mária,  
František, Daniela 

17:15 VEĽKÝ ŠARIŠ Eucharistická adorácia 
18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP rod. Peregrínovej 

PIATOK 
23. 9. 

Sv. Pio 
z Pietralčiny, 
kňaz, spom. 

17:30 MEDZANY † Mária (10. výr.) 

18.00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Ján, Mária, Ján, Barbora 

SOBOTA 
24. 9.  

Poďakovanie za úrodu 07:30 VEĽKÝ ŠARIŠ  Za celú farnosť 
NEDEĽNÁ SV. OMŠA 18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Anna (30 r.) 

NEDEĽA 
25. 9. 

26. NEDEĽA 
V OBDOBÍ  
CEZ ROK 

08:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Jakub 
10:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Anna, Štefan 
08:00 MEDZANY  ZBP rod. Magdová 
09:15 KANAŠ  ZBP Mária (95 r.) 
10:30 GREGOROVCE † Juraj, Mária, Jozef, Juraj, Margita 

 POŽEHNANIE PODOMOVÝCH KAPLNIEK PANNY MÁRIE ZÁZRAČNEJ MEDAILY. Uskutoční sa 
v pondelok pri večernej sv. omši. Požehnanie vykoná páter Ondrej Skočík, CM. 
 JESENNÉ KÁNTROVÉ DNI. Streda, piatok a sobota v tomto týždni sú jesenné kántrové dni. 
Záväzný je iba jeden. Obsahom jesenných kántrových dní je poďakovanie za úrodu.  
 PRIHLASOVANIE DETÍ NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE. Z web stránky farnosti si môžete stiahnuť 
prihlášku na Prvé sv. prijímanie. Vyplnenú odovzdajte do konca mesiaca september 
vo farskej kancelárii osobne, alebo emailom.  
ZBIERKA NA RÁDIO LUMEN. Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku na podporu Rádia 
Lumen. Vopred vám ďakujeme za vaše milodary. 


