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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 25/2021 
20. JÚN 2021 

Týždenník farnosti  
sv. Jakuba, apoštola, Veľký Šariš 

12. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK  
 

 

 

 

 
 

 

POZVAŤ PÁNA DO SVOJICH SITUÁCIÍ… 
Pred niekoľkým rokmi čln pobrežnej stráže v USA kotvil v prístave a podľa rozvrhu mal vyplávať 

v nasledujúci deň. Veliteľ sa sťažoval na silný vietor a nízku viditeľnosť. Jeden z členov posádky 
pocítil nutkanie povedať mu: „Poznám niekoho, kto riadi počasie.“ Veliteľ s humorom odpovedal: 

„V tom prípade si želám vietor pod 10 uzlov a dobrú 
viditeľnosť.“ A nasledujúci deň mal presne to! Ten 
člen posádky sa modlil a vnímal, ako mu Pán 
hovorí: „Môžete dostať také počasie, aké si 
zažiadate.“ 

Medzi týmto príbehom a dnešným čítaním je 
zjavná podobnosť. V oboch príbehoch sa ľudia 
obrátili k Pánovi a búrka sa utíšila. Je však medzi 

nimi aj rozdiel. Apoštoli volali na Ježiša zo strachu a úzkosti. Neboli si istí, či mu vôbec záleží 
na tom, čo sa deje (porov. Mk 4, 38). Naproti tomu ten nemenovaný člen posádky veril, že jeho 
viera dokáže zmeniť situáciu, a preto volal na Pána, aby zasiahol a konal. Boh chce, aby každý jeden 
z nás mal takú vieru. Možno sa cítime bezvýznamní, no on chce, aby sme verili, že je v člne spolu 
s nami a postará sa o nás! Všetci vieme, že Boh je stále s nami. Vieme, že on nás nikdy neopustí. 
Možno dokonca veríme, že Boh pozná všetky okolnosti, v ktorých sa v živote ocitneme. Avšak podľa 
tohto vedomia máme aj konať a očakávať jeho zásah. Môžeme sa spoľahnúť, že bude konať 
v našom záujme, či už dosiahneme vytúžený výsledok, alebo nie. 

Jedna malá rada na záver: nemusíš čakať na búrku, aby si vyhľadal Pánovu pomoc. Je  lepšie 
nadobudnúť zvyk pozývať ho do svojich situácií, keď je situácia pokojná. Potom, keď sa vody 
rozbúria, obrátiš sa k Pánovi takmer reflexívne - a uvidíš ho konať!                             (Slovo medzi nami) 

POVZBUDENIE K ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH 
Slovenskí katolícki biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky 

umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Vplyvom okolností bola táto účasť 
dlhý čas zakázaná alebo limitovaná. Vďaka zlepšujúcej sa situácii je však stále viac možné chrámy 
bez ťažkostí navštevovať. 

Prvé čítanie: Tu sa rozbije pýcha tvojich vĺn                                                         (Job 38, 1. 8-11) 
Žalm: OSLAVUJTE PÁNA, LEBO JEHO MILOSRDENSTVO TRVÁ NAVEKY     

(Ž 107, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31) 
Druhé čítanie: Nastalo nové                                                                                    (2Kor 5, 14-17) 
Evanjelium: Kto je to, že ho i vietor i more poslúchajú                                          (Mk 4, 35-41) 

http://0.0.0.41/776%2023%2029
http://www.farnostvelkysaris.sk/


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Mediálne prenosy liturgií poskytli vzácnu pomoc v pandemických časoch, nemôžu však natrvalo 
nahradiť osobnú prítomnosť na liturgii. Bolo by nesprávne, keby sme si na slávenia pred 
obrazovkami zvykli alebo sme ich pokladali za plnohodnotnú alternatívu. 

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na 
nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021.  

Následne povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže 
znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne 
okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia. 

Všetkým ostatným biskupi pripomínajú povinnosť nábožnej účasti, samozrejme, 
so starostlivým dodržaním platných opatrení. Kňazi nech veriacich vedú k ďalšiemu prehlbovaniu 
horlivosti a k chápaniu dôležitosti spoločnej oslavy Boha na liturgických zhromaždeniach. 

PATRIS CORDE (Z LISTU PÁPEŽA FRANTIŠKA O SV. JOZEFOVI) 
4. PRIJÍMAJÚCI OTEC 

Jozef prijal Máriu bezpodmienečne. Dôveroval anjelovým slovám. „Šľachetnosť jeho srdca je taká 
veľká, že to, čo sa naučil zo zákona, podriaďuje láske. Dnes v tomto svete, kde je zjavné psychické, slovné 
a fyzické násilie na ženách, sa Jozef ukazuje ako vzor úctivého a citlivého muža, ktorý, hoci nemá všetky 

informácie, rozhodne sa ochrániť Máriino dobré meno, jej dôstojnosť 
a život. V jeho pochybnostiach o tom, ako najlepšie konať, mu Boh svojím 
svetlom pomohol prijať toto rozhodnutie.“ 

V našom živote sa mnohokrát stanú veci, ktorých význam nechápeme. 
Našou prvou reakciou je často sklamanie a vzbura. Jozef necháva bokom 
svoje vlastné myšlienky, aby prijal sled udalostí, a hoci sa mu zdajú tajomné, 
prijme ich, preberie za ne zodpovednosť a urobí ich súčasťou vlastného 
príbehu. Ak sa nezmierime s vlastným príbehom, nedokážeme urobiť ani 
nasledujúci krok, pretože stále budeme rukojemníkmi našich očakávaní 
a následných sklamaní. 

Duchovný život, ktorý nám Jozef naznačuje, nie je cestou objasňovania, 
ale cestou prijímania. Iba počnúc týmto prijatím, týmto zmierením, 
začíname vidieť väčší príbeh a hlbší zmysel. Akoby sme tu počuli ozvenu 
vášnivých Jóbových slov, ktorý na výzvu svojej manželky, aby sa vzbúril 
za všetko zlo, ktoré sa mu deje, odpovedá: „Azda máme len dobré brať od Pána, 
a zlé prijať by sme nemali?“ (Jób 2, 10). 

Jozef zaiste nie je človekom pasívne zmiereným so všetkým. Je odvážny 
a veľmi aktívny. Prijatie je v našom živote spôsob, akým sa prejavuje dar sily, 

ktorá k nám prichádza od Ducha Svätého. Iba Pán nám môže dať silu potrebnú na prijatie života takého, 
aký je, so všetkými jeho protirečeniami, frustráciami, sklamaniami. 

Ježišov príchod medzi nás je darom od Otca, ktorý nám umožňuje zmieriť sa s našou konkrétnou 
históriou, aj keď ju úplne nechápeme. 

Zdá sa, že takisto ako Boh povedal Jozefovi: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa“ (Mt 1, 20), opakuje aj nám: 
„Nebojte sa!“. Musíme odložiť hnev a sklamanie a bez akejkoľvek svetskej rezignácie, no s nádejou 
a odvahou prijať aj to, čo sme si nezvolili, no predsa to existuje. Takéto prijatie života nás otvorí pre jeho 
skrytý význam. Život každého z nás sa môže zázračne znovuzrodiť, ak nájdeme odvahu žiť podľa toho, čo 
nám ukazuje evanjelium. A nezáleží na tom, či sa teraz zdá, že všetko ide zlým smerom a že niektoré veci 
už nemožno napraviť. Boh môže dať vyklíčiť kvetom aj medzi skalami. Aj keď nám naše srdce niečo vyčíta, 
„Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko“ (1Jn 3, 20). 

(Pokračovanie) 
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RODINNÝ KÚTIK 
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB V 12. TÝŽDNI OBDOBIA CEZ ROK 
 OD 21. 6. DO 27. 6. 2021 

PONDELOK 
21. 6. 

Sv. Alojz Gonzága, 
rehoľník 

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel arcibiskupa* 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Anton 

UTOROK 
22. 6. 

Féria 18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ 
 ZBP Viktor a Jarmila  

(50. výr. sobáša) 

STREDA 
23. 6. 

Narodenie sv. Jána 
Krstiteľa, vigília 

17:30 KANAŠ † Ján 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Ján 

ŠTVRTOK 
24. 6. 

NARODENIE  
SV. JÁNA 

KRSTITEĽA,  
slávnosť 

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Ján 
17:30 MEDZANY † Ján 
17:30 GREGOROVCE † Ján, Martina, Ján 
17:30 VEĽKÝ ŠARIŠ Eucharistická adorácia 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Mária 

PIATOK 
25. 6. 

Sob. obrad bez omše 15:30 VEĽKÝ ŠARIŠ Peter & Michaela 
Féria 18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Mária Kopčíková 

SOBOTA 
26. 6. 

Sp. Panny Márie 07:30 VEĽKÝ ŠARIŠ  Za celú farnosť 
Sob. obrad bez omše 15:00 KANAŠ Martin & Klára 

nedeľná 18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Ladislav, Mária 

NEDEĽA 
27. 6. 

TRINÁSTA 
NEDEĽA  

V OBDOBÍ  
CEZ ROK 

08:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Ján (1. výr.) 
10:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Katarína  
08:00 MEDZANY † Michal, Sabína 

09:15 KANAŠ  Za pokoj v rodine 
10:30 GREGOROVCE Na úmysel arcibiskupa* 

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ ŠKAPULIARSKEJ PANNY MÁRIE. Tohoročná odpustová Slávnosť Panny Márie 
z Hory Karmel sa uskutoční v nedeľu 11. júla 2021. Ak nám to okolnosti dovolia, budeme sv. omšu 
sláviť vonku na námestí a bude prenášaná prostredníctvom RTVS.  
ÚMYSLY NA SV. OMŠE. Prijímame úmysly na sv. omše na mesiace júl – september.  
POĎAKOVANIE ZA PODPORU KOSTOLA A FARNOSTI. Naše úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
počas obdobia zatvorených kostolov podporovali kostoly farnosti a samotnú farnosť finančnými 
darmi poukázanými na farský účet. Pán Boh nech vás v hojnej miere požehnáva a zachováva 
v zdraví.  
UKONČENIE PLATNOSTI DIŠPENZU OD ÚČASTI NA SV. OMŠIACH. Na základe rozhodnutia Konferencie 
biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách 
a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021. 
MILODAR NA KOSTOL. Zo svadby novomanželov Sedlákových obetovali na kostol v Gregorovciach 150€. 
Ďakujeme! 
OHLÁŠKY. SV. MANŽELSTVA SI CHCÚ VYSLÚŽIŤ: Martin Ondrušík & Lucia Vargová, obaja z farnosti 
Veľký Šariš. Ohlasujú sa po 2.x. 
KNIHA NA PREDAJ. V sakristii kostola si môžete zakúpiť knihu zamyslení  365 zamyslení 
s pohľadom upretým na kríž. Autorom je  JCDr. Jozef Ivan, PhD., gréckokatolícky kňaz, súdny vikár 
Prešovskej a Bratislavskej eparchie.  Cena  knihy je 14€. 


