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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 48/2022 
26. NOVEMBER 2022 

Týždenník farnosti  
sv. Jakuba, apoštola, Veľký Šariš 

      PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA  
 

 

 

 

 
 

 

NOE AKO ZNAMENIE… 
Ľahostajnosť voči Božím veciam a zaujatosť všetkým pozemským je trvalé 

nebezpečenstvo pre každého človeka. Boh posiela ľuďom svoje slovo, ale oni  
nepočúvajú. Takýchto ľudí zmetie 
potopa, lebo bez Boha sa človek stráca 
vo vodách ničoty. Ježiš však dodáva: 
nemyslite si, že Boh súdi ľudí len tak 
zvonka. Ľudia sa musia zaoberať 
pozemskými vecami: prácou na poli, 
dorábaním múky, neskôr chleba. Záleží 
však na tom, akými sú vo svojom vnútri.  

Aj my sa môžeme lopotiť a namáhať 
ako všetci okolo nás. Naše srdce však 
môže byť v bdelom očakávaní.  

Akí budeme dnes? Budeme bdieť a očakávať nášho Pána popri všetkom, čo robíme? 
                                                                                                                                   (Aplikácia Zamyslenia)                                                 

DEKANÁTNE VEČERADLO V DIECÉZNEJ SVÄTYNI SV. JAKUBA 
VO VEĽKOM ŠARIŠI 

Na prvú sobotu mesiaca december (3. 12. 2022) sa v našej Diecéznej svätyni sv. 
Jakuba uskutoční Dekanátne Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.  
Program:  
 17:00 vystavenie Sviatosti Oltárnej 
 17:05 modlitba posvätného ruženca formou Večeradla 
 17:55 požehnanie so Sviatosťou Oltárnou 
  18:00 sv. omša  Druhej adventnej nedele 

Prvé čítanie: Pán zhromaždí všetky národy                                                                     (Iz 2,1-5) 
Žalm: S RADOSŤOU PÔJDEME DO DOMU PÁNOVHO                                            (Ž 122,1-2. 4-5. 6-7. 8-9) 
Druhé čítanie: Naša spása je blízko                                                                      (Rim 13,11-14a) 
Evanjelium: Bdejte, aby ste boli pripravení                                                             (Mt 24,37-44) 

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.  

SPOVEDANIE PRED PRVÝM PIATKOM 
 Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok 

VEĽKÝ ŠARIŠ 
06:00 – 06:30 

10:30 – 11:30 10:30 – 11:30 
06:00 – 06:30 

06:00 – 06:30 
17:30 – 18:00 17:30 – 19:30 

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

KRISTOVO PRICHÁDZANIE… 
Cirkevný rok sa v Katolíckej cirkvi končí sviatkom Krista Kráľa a adventom sa začína nový 

cirkevný rok. Adventná doba nie je len časom nákupnej horúčky. Má predovšetkým svoj 
duchovný obsah. Vyzýva nás k stretnutiu s Kristom v našom každodennom živote 
a pripravuje nás na jeho slávny druhý príchod. Štvortýždňové obdobie adventu je pre 
veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc. V tomto období 
sa veriaci v katolíckych, evanjelických a ďalších kresťanských chrámoch schádzajú 
k modlitbám a zamysleniam, konajú sa v nich aj mnohé adventné koncerty. Slovo advent 
pochádza z latinského adventus a znamená príchod. Vianočné sviatky a príprava na ne majú 
svoj hlbší zmysel v príprave našich sŕdc na Božiu milosť  vo sviatostiach. Druhý príchod 

Krista sa teda deje v našich srdciach najmä 
prijímaním svätého prijímania. Advent nám 
pripomína, že Kristus prišiel, ale aj že príde. 
A život veriacich je neustálym a bdelým 
očakávaním toho príchodu. Nejde iba o to, aby 
sme pripomenuli historickú udalosť, ktorá sa 
stala pred 2000 rokmi v malej judejskej dedinke. 
Oveľa potrebnejšie je pochopiť, že celý náš život 
musí byť adventom, bdelým očakávaním nového 

konečného príchodu Krista. Prvá adventná nedeľa je súčasne v Katolíckej cirkvi začiatkom 
nového liturgického roka. Adventná predvianočná príprava sa spomína v Ríme už za pápeža 
Leva I. Veľkého (440-461). Iný záznam o advente pochádza z Francúzska, kde koncil v meste 
Macon v r. 582 nariadil, aby sa príprava na slávenie vianočných sviatkov začala od prvej 
nedele po sviatku sv. Martina. Adventné obdobie v tejto forme zahŕňalo šesť nedieľ a malo 
pôstno – kajúcny charakter. Pápež Gregor I. Veľký (590-604) skrátil adventné obdobie 
na štyri nedele (symbolizujúce 4 000 rokov čakania na Mesiáša od vyhnania prvých rodičov 
z raja) a je pôvodcom adventných kázní v Bazilike Santa Maria Maggiore. Svoju definitívnu 
formu nadobudol advent v 8. – 9. storočí. V r. 1362 pápež Urban V. (1362-1370), ktorý aj 
po svojom zvolení za pápeža žil ako benediktínsky mních, zaviedol pôstne pravidlá pre 
adventné obdobie. Symbolom adventného obdobia je adventný veniec so štyrmi sviecami – 
tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Adventný veniec vzdáva hold 
tomu, kto je očakávaný a prichádza zároveň ako víťaz, kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce sa 
svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, 
pretože on je „Svetlo sveta“ (Jn, 8,12).                  (Zdroj: TKKBS Vnuk František: Príručný slovník kresťanstva) 
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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 1. ADVENTNOM TÝŽDNI  
OD 28. 11.  DO 4. 12. 2022 

PONDELOK 
28. 11. 

Rorátna sv. omša 06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Margita, Ján 
Féria 18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Za † rod. Janošková 

UTOROK 
29. 11. 

Féria 
17:30 GREGOROVCE † Mária, Andrej 
18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Stanislav, Anna, Filip, Peter 

STREDA 
30. 11. 

Sv. Ondrej, ap., 
detská sv. omša 

17:30 KANAŠ † z rod. Matiskovej a Talianovej 
18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Anton (1. výr.) 

ŠTVRTOK 
1. 12. 

Rorátna sv. omša 06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Alžbeta, Jozef 
Féria 18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Margita, Imrich 

PIATOK 
2. 12. 

Prvý piatok 

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Za duše v očistci 
15:00 VEĽKÝ ŠARIŠ Eucharistická adorácia 
17:30 MEDZANY † Pavol, Anton, Ján 
18.00 VEĽKÝ ŠARIŠ † František (1. výr.) 

SOBOTA 
3. 12.  

Prvá sobota 07:30 VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel * 
 17:00 VEĽKÝ ŠARIŠ Dekanátne večeradlo 

NEDEĽNÁ SV. OMŠA 18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  Za celú farnosť 

NEDEĽA 
4. 12. 

DRUHÁ  
ADVENTNÁ  

NEDEĽA 

08:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Ružencové bratstvo 
10:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Jozef, Kristína 
08:00 GREGOROVCE † Jozef (1. výr.) 
09:15 KANAŠ † František, Ľubomír 
10:30 MEDZANY  ZBP Ružencové bratstvo 

 ZBIERKA NA KATOLÍCKU CHARITU. Dnes máme jesennú zbierku na Charitu.  
 RORÁTNE SV. OMŠE. Na tých miestach, kde si veriaci ľud osobitne uctieva Pannu Máriu 
a vo väčšom počte sa zúčastňuje na svätej omši, možno okrem nedieľ, slávnosti 
a sviatkov až do 16. decembra sláviť sv. omše s formulárom o Panne Márii (rorátne sv. 
omše). Srdečne vás pozývame prežiť v spojení s Pannou Máriou atmosféru očakávania 
narodenia Spasiteľa.  
 NÁCVIK DETSKÝCH SPEVOV. Pozývame deti, ktoré sa chcú zapojiť do spevov na sv. omšu 
24. 12. 2022 o 16:00, aby prišli na prvú skúšku v stredu (30. 11.) o 17.00 na faru. 
 FARSKÁ CHARITA. Farská charita vám na budúcu nedeľu po sv. omšiach ponúkne na 
zakúpenie vianočné oblátky. V cene 2,50€ je zahrnutý aj príspevok na podporu farskej 
charity.   
 PREDAJ OBLÁTOK V GREGOROVCIACH. Klub dôchodcov z Gregoroviec oznamuje, že od 
budúcej nedele 4. 12. 2022 ponúka Vianočné oblátky. Cena za jedno balenie je 2€. 
Ďakujeme za podporu. 
 DOBRÁ NOVINA. Deti a mládež, ktorí chcú pomôcť misiám a chcú sa počas Vianoc 
zapojiť do koledovania Dobrej noviny, nech sa vo Veľkom Šariši, Medzanoch a Kanaši 
zapíšu v sakristii na pripravený zoznam. Povzbudzujeme vás k tejto bohumilej aktivite. 
 SPOVEDANIE CHORÝCH. V piatok dopoludnia pôjdeme ku chorým.  


