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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 6/2023 
5. FEBRUÁR 2023 

Týždenník farnosti  
sv. Jakuba, apoštola, Veľký Šariš 

   PIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK 
 
 
 

 
ABY TO MALO CHUŤ, ABY TO BOLO VIDNO… 

Byť soľou, ktorá je naozaj slaná; byť lampou, postavenou na vysokom stojane. Latka 
je naozaj vysoko! Tento úryvok v tebe možno vzbudí pocit, že by si sa mal postaviť na 
ulicu a začať kázať - a najlepšie hneď. Samozrejme, že máš ľuďom hovoriť o svojej viere, 
to však nie je jediný spôsob, ako sa stať soľou, svetlom a ako pozitívne vplývať na ľudí.  
Jedným z najúčinnejších spôsobov, ktorým 
môžeš vplývať na svet okolo seba, je tvoje 
správanie. Tvoje skutky sú presvedčivým 
dôkazom pre rodinu, priateľov, susedov, ba aj 
cudzích ľudí. Sám Ježiš hovorí, že naše „dobré 
skutky“ pomáhajú ľuďom vidieť a oslavovať 
Boha (Mt 5,16). Izaiáš ide ešte ďalej: hovorí, že 
keď sa podelíme s tým, čo máme, a neobrátime 
sa ľuďom chrbtom, môžeme zmeniť temnotu 
okolo nás na „poludnie“ (Iz 58,10). 

Poobzeraj sa okolo seba a určite zbadáš 
oblasti, ktoré sú temné. Možno sa v tvojom okolí nesmierne šíria klebety. Máš doma 
manžela sklamaného z neúspechu v práci. Dieťa, ktoré poznáš, môže byť obeťou 
šikanovania. Možno je v tvojej farnosti veľa ľudí bez domova či chudobných rodín. Ako 
zažiariš? Zmeníš predmet rozhovoru, keď sa začne zvrhávať na ohováranie. Urobíš 
manželovi obľúbené jedlo a vypočuješ si, čo má na srdci. Povzbudíš dieťa, ktorému 
ubližujú. Cestou do kostola zanesieš chudobnej rodine jedlo. Príležitostí je naozaj 
neúrekom. Každý deň môžeš byť svetlom vo svete okolo teba. Ak sa usiluješ žiariť, ako 
najlepšie vieš, Boh bude žiariť skrze teba. To znamená, že ľudia, ktorí ťa vidia, budú vidieť 
aj svojho nebeského Otca.                                                                                              (Slovo medzi nami) 

Prvé čítanie: Ako zora vyrazí tvoje svetlo                                                                      (Iz 58,7-10) 
Žalm: SPRAVODLIVÝM ŽIARI SVETLO V TEMNOTÁCH                                                 (Ž 112, 4-5. 6-7. 8a+9) 
Druhé čítanie: Zvestoval som vám tajomstvo ukrižovaného Krista                          (1Kor 2,1-5) 
Evanjelium: Vy ste svetlo sveta                                                                                    (Mt 5,13-16) 

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.  

SV. PAVOL MIKI A SPOLOČNÍCI, MUČENÍCI, 6. FEBRUÁR 
Kresťanstvo v Japonsku začal šíriť sv. František Xaverský (1506-1552). Sprvu sa jeho práci 

a práci jeho nasledovníkov darilo veľmi dobre. Avšak v roku 1587 vydal vojenský námestník 
cisára Taikosama edikt, v ktorom nariadil zrúcať kostoly, misionárov vypovedal z krajiny 
a začal prenasledovať kresťanov. O život prichádzali kňazi, laici, katechéti, deti, všetci, čo sa 
nechceli zrieknuť kresťanskej viery. Medzi nich patrí aj sv. Pavol Miki. Narodil sa v dobre 
situovanej rodine v japonskom meste Kjótó v roku 1554.  
Pokrstený bol ako päťročný. Keď mal dvadsať rokov, vstúpil 
do jezuitského seminára. Štúdium latinčiny mu síce nešlo 
najlepšie, ale zato sa veľmi dobre vyznal v teologickej náuke a aj 
v budhistických obyčajoch. Vedel teda účinne diskutovať 
s miestnymi japonskými učencami. Svedčí o tom aj list 
jezuitského pátra Ribadeneiru, ktorý píše, že niet horlivejšieho 
spomedzi bratov ako Pavla. No práve vďaka svojej horlivosti bol 
26. decembra 1596 uväznený v Ósake spolu s ďalšími novicmi. 
Spolu s inými bratmi ich potom previezli do Nagasaki a tam ich 
5. februára 1597 ukrižovali. Po ich mučeníckej smrti nastal 
v Japonsku veľký rozmach kresťanstva.  

V roku 1617 nastalo ďalšie rozsiahle krvavé prenasledovanie kresťanov a vypovedanie 
misionárov z krajiny, Cirkev bola takmer zničená. No keď po vyše dvesto rokoch prišli 
misionári opäť do krajiny, našli v okolí Nagasaki viacero kresťanských skupín, ktoré vytrvali 
bez kňazov a spojenia s ostatnou Cirkvou. Pavla Mikiho a jeho dvadsaťpäť spoločníkov 
vyhlásil za svätých pápež Pius IX. V roku 1862. 

31. SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH 
Svetový deň chorých sa každoročne slávi od roku 1992, kedy ho ustanovil svätý pápež Ján 

Pavol II. Tento deň je venovaný nevyliečiteľne chorým ľuďom na celom svete. Cieľom je 
vytváranie podmienok pre chorých, aby mohli znášať nevyliečiteľné choroby a čeliť smrti 
v dôstojných podmienkach. Katolícka cirkev v tento deň slávi sviatok Panny Márie Lurdskej, 
kedy sa venuje spomienke na jej zjavenie v Lurdoch. 

„Staraj sa oňho“ 
Súcit ako synodálna prax uzdravovania 
Drahí bratia a sestry! 

Choroba je súčasťou našej ľudskej skúsenosti. No táto skúsenosť sa môže stať 
«neľudskou», ak sa prežíva v izolácii a opustenosti, ak nie je sprevádzaná starostlivosťou 
a súcitom. Ak kráčame spoločne, je normálne, že sa niekto cíti zle, že sa musí zastaviť pre 
únavu alebo nejakú nehodu na ceste. Práve v takýchto chvíľach vidíme, ako kráčame: či je to 
naozaj spoločné kráčanie, alebo či kráčame po tej istej ceste, ale každý na vlastnú päsť, 
starajúc sa o vlastné záujmy a ponechajúc ostatných, aby sa sami «zariadili». Preto vás na 
tento 31. svetový deň chorých, uprostred synodálnej cesty, pozývam, aby sme sa zamysleli nad 
tým, že práve cez skúsenosť krehkosti a choroby sa môžeme naučiť spoločne kráčať podľa 
Božieho štýlu, ktorým je blízkosť, súcit a neha.        (z posolstva pápeža Františka k 31. dňu chorých. Pokrač.)  

https://www.zivotopisysvatych.sk/frantisek-xaversky/
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RODINNÝ KÚTIK 
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB V 5. TÝŽDNI V OBDOBÍ CEZ ROK  
OD 6. 2.  DO 12. 2. 2023 

PONDELOK 
6. 2. 

Sv. Pavol Miki 
a spol., mučeníci  

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Andrej, Helena 
18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Martin a Jana s rodinou 

UTOROK 
7. 2. 

Féria 
17:30 GREGOROVCE  ZBP Bastian (20 r.) 
18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Pavlína 

STREDA 
8. 2.  

Féria 
«Detská sv. omša» 

17:30 KANAŠ  ZBP Ružencové bratstvo 
18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Ján (80 r.) s rod. 

ŠTVRTOK 
9. 2. 

Féria 
06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Jozef 
17:15 VEĽKÝ ŠARIŠ Eucharistická adorácia 
18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Imrich, Mária 

PIATOK 
10. 2. 

Sv. Školastika, 
panna 

17:30 MEDZANY † Mária, Viktor, Ján, Štefan 
18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Andrej 

SOBOTA 
11. 2.  

P. M. Lurdskej 07:30 VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel * 
NEDEĽNÁ SV. OMŠA 18:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  Za celú farnosť 

NEDEĽA 
12. 2. 

ŠIESTA 
NEDEĽA 

V OBDOBÍ  
CEZ ROK 

08:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Za † z rod. Karola Matiska 
10:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Štefan, Mária, Marián 
08:00 MEDZANY † Ján, Mária, Konštantín, Pavlína 
09:15 KANAŠ † Anna, Valentín, Jozef, Veronika 
10:30 GREGOROVCE  ZBP Pavlína (80 r.) 

 ZBIERKA NA PODPORU PASTORÁCIE MLÁDEŽE. Pri zbierke na podporu pastorácie mládeže – na UPC 
a ACM ste obetovali: vo Veľkom Šariši 660€, v Kanaši 123,35€, v Gregorovciach 136,10€ 
a v Medzanoch 264€. Ďakujeme za milodary. 
SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH. 11. februára budeme spoločne prežívať 31. Svetový deň chorých. 

 V Knihe proroka Ezechiela, v jeho veľkom proroctve, ktoré predstavuje jeden z vrcholov celého 
Zjavenia, Pán hovorí takto: „Sám budem pásť svoje ovce a sám ich dám do košiara, hovorí Pán, Boh. Stratené 
vyhľadám, odohnané zavrátim, poranené obviažem, nemocné posilním [...] budem ich pásť svedomito“ (34, 15 
– 16). Skúsenosti dezorientácie, choroby a slabosti sú prirodzenou súčasťou našej cesty: nevylučujú 
nás z Božieho ľudu, naopak, privádzajú nás do centra Pánovej pozornosti, lebo on je náš Otec 
a nechce na ceste stratiť ani jedno zo svojich detí. Ide teda o to, aby sme sa od neho učili ako byť 
skutočne spoločenstvom, ktoré kráča spoločne a ktoré je schopné odolať kultúre vyraďovania. 

Encyklika «Fratelli tutti», ako viete, nám ponúka nové čítanie podobenstva o milosrdnom 
Samaritánovi. Vybral som ho, aby som ním ilustroval bod obratu, ktorý nám pomôže vyjsť z „tieňov 
uzavretého sveta“ a „predstavovať si a tvoriť otvorený svet“ (porov. 3. kap.). Existuje hlboká súvislosť 
medzi týmto Ježišovým podobenstvom a tým, ako sa dnes bratstvo mnohými spôsobmi popiera. 
Predovšetkým to, že zbitý a okradnutý človek je opustený na ceste, predstavuje situáciu, v ktorej sa 
nachádza príliš veľa našich bratov a sestier v momente, keď najviac potrebujú pomoc. Nie je 
jednoduché rozlíšiť, ktoré útoky na ľudský život a jeho dôstojnosť pochádzajú z prirodzených príčin 
a ktoré sú spôsobené nespravodlivosťou a násilím. Veľké nerovnosti a prevaha záujmov niekoľkých 
ľudí ovplyvňujú v súčasnosti každé ľudské prostredie do takej miery, že je ťažké považovať akúkoľvek 
skúsenosť za «prirodzenú». Všetko utrpenie sa odohráva v istej «kultúre» a uprostred jej protirečení. 


