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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 29/2021 
18. JÚL 2021 

Týždenník farnosti  
sv. Jakuba, apoštola, Veľký Šariš 

16. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK  
 

 

 

 

 
 

ÍSŤ DO ÚSTRANIA… 
Život Pána Ježiša sa dá sledovať z rôznych uhlov. V jeho činnosti badáme, že raz je 

veľmi aktívny, inokedy má čas na pokojný rozhovor s ľuďmi a dnes vidíme, že chce ísť 
dokonca do ústrania. Pozýva tam 
svoje «apoštolské» jadro. Učeníci sa 
totiž práve vrátili z apoštolských ciest 
a Ježiš videl, že potrebujú oddych. 
Vedel, že beda apoštolovi, ktorý sa 
hrnie do «útoku», a neposedel pri 
jeho nohách a nenadchol svoju dušu 
Božími víziami… Teda, že nie je 
naplnený Božím duchom, len stále 
koná a koná. Takýto horlivec môže 
raz dva odpadnúť aj od viery. Alebo 

jeho činnosť bude povrchná, bez účinku. Majster veľmi dobre vie, že ľudská duša má 
rytmus, ktorý treba dodržať. A tak je čas na modlitbu, čas na činnosť, čas posedieť 
a počúvať… 

(Aplikácia Zamyslenia) 
SV. MÁRIA MAGDALÉNA, 22. JÚL 

Mária Magdaléna patrí k najznámejším biblickým postavám. Ako jej meno prezrádza, 
pochádzala z mestečka Magdala, ktoré ležalo pri Galilejskom jazere. Evanjeliá na dvoch 
miestach uvádzajú, že Ježiš z nej vyhnal sedem zlých duchov (Mk 16,9 a Lk 8,2). Po tejto 
udalosti sa zaradila medzi Ježišových učeníkov (medzi nich patrili nielen apoštoli, ale aj 
mnoho iných mužov a žien). Bola prítomná na Ježišovej krížovej ceste, pri jeho mučení 
a ukrižovaní, ale aj pri pohrebe. Prvý deň týždňa po sobote sa spolu s Janou a Máriou 
Jakubovou vybrali k hrobu, aby pomazali Ježišovo mŕtve telo, ako to bolo zvykom u Židov.   

Prvé čítanie: Zhromaždím zvyšky svojho stáda a dám im pastierov                         (Jer 23, 1-6) 
Žalm: PÁN JE MÔJ PASTIER, NIČ MI NECHÝBA                                                                         (Ž 23, 1-3. 4. 5. 6) 
Druhé čítanie: On je náš pokoj. On z oboch urobil jedno                                       (Ef 2, 13-18) 
Evanjelium: Boli ako ovce bez pastiera                                                                    (Mk 6, 30-34) 

http://0.0.0.41/776%2023%2029
http://www.farnostvelkysaris.sk/
http://www.zivotopisysvatych.sk/jana-jezisova-ucenicka/
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Dobrovoľný príspevok na vydávanie Cesty je 0,20€. Uzávierka príspevkov je vždy vo štvrtok do 18.00hod.  

SV. JAKUB STARŠÍ, APOŠTOL, 25. JÚL 

Narodený: pri Genezaretskom jazere, Izrael; † okolo Veľkej noci r. 43 Jeruzalem, Izrael 
Význam mena: ten, ktorý nasleduje Boha (hebr.) 
Atribúty: odev pútnika alebo rytiera, mušľa 
Patrón: bojovníkov, robotníkov, vrátnikov, námorníkov, klobučníkov, voskárov, lekárov 
a lekárnikov, pútnikov; proti reumatizmu 

Sv. Jakub sa zvykne niekedy nazývať aj Starším, aby sa odlíšil od Jakuba Mladšieho, 
ktorý bol prvým biskupom mesta Jeruzalema.  

Jakub Starší bol bratom sv. Jána, apoštola. Ich otec sa volal Zebedej a matka Mária 
Salome. Pochádzali z Betsaidy.  

Jakub sa narodil približne v tom čase ako apoštoli Peter 
a Ondrej. Doma dostali dobrú výchovu – čítanie, písanie, 
základy židovskej viery. Takisto navštevovali synagógu, 
kde čítali Písmo. Podľa dobrých židovských zvyklostí sa 
vyučili aj remeslu. Blízke im bolo rybárčenie, keďže ich otec 
sa tým živil. Ich rodina bola zrejme majetná, keďže otec si aj 
najímal ľudí na prácu. Na Ježišovu výzvu, aby šli za ním, 
zanechali všetko a po zvyšok svojho života sa venovali už len 
«lovu ľudí». 

Jakub patril medzi Ježišových dôverníkov. Jeho si spolu 
s Jánom a Petrom zobral k sebe vždy, keď išlo o nejakú 
dôležitú udalosť – vzkriesenie Jairovej dcéry, premenenie 
na vrchu, Getsemanská záhrada.  

O činnosti apoštola Jakuba po smrti a vzkriesení Pána 
Ježiša nevieme nič určité. Zdá sa, že Jakub Starší účinkoval 
v Jeruzaleme, kde ho pravdepodobne ako prvého z apoštolov 
usmrtili pre vieru, a to sťatím. Píše sa o tom v Skutkoch 
apoštolov 12,1-3: „(Herodes) Jánovho brata Jakuba zabil mečom.“  

O osude jeho tela nevieme nič určité, avšak španielska tradícia tvrdí, že keď 
Jeruzalem dobyli Arabi, jeho telo bolo prevezené do Santiaga de Compostella. Doteraz 
patrí toto mesto v Španielsku k najväčším a najslávnejším pútnickým miestam, ktoré je 
známe aj mnohými zázrakmi. 

„Všemohúci a večný Bože, ty si prvotnú činnosť apoštolov  
požehnal mučeníckou krvou svätého Jakuba;  

vrúcne ťa prosíme, daj, aby tvoja Cirkev čerpala posilu z jeho mučeníctva  
a pod jeho ochranou sa ustavične vzmáhala.  

Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh  
a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.“ 

http://www.zivotopisysvatych.sk/jakub-starsi-apostol/
http://www.zivotopisysvatych.sk/jakub-mladsi-apostol/
http://www.zivotopisysvatych.sk/jan-apostol-a-evanjelista/
http://www.zivotopisysvatych.sk/maria-salome/
http://www.zivotopisysvatych.sk/maria-salome/
http://www.zivotopisysvatych.sk/peter-apostol/
http://www.zivotopisysvatych.sk/ondrej-andrej-apostol/
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RODINNÝ KÚTIK 
Učeníci odišli loďou na pusté miesto. Pred sebou máš rozstrihané obrázky dvoch 

lodí. Podarí sa ti ich správne poskladať? 
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB V 16. TÝŽDNI OBDOBIA CEZ ROK 
OD 19. 7. DO 25. 7. 2021 

PONDELOK 
19. 7. 

Féria 
06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Viktor, Antónia 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ † Anna Škropeková 

UTOROK 
20. 7. 

Féria 
06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Vasiľ (zádušná) 
17:30 GREGOROVCE † Štefan (1. výr.) 

STREDA 
21. 7. 

Féria 
06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Daniel s rodinou 
17:30 KANAŠ † Mária (1. výr.) 

ŠTVRTOK 
22. 7. 

Sv. Mária 
Magdaléna, 

sviatok 

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ † Jozef, Margita 
17:30 VEĽKÝ ŠARIŠ Eucharistická adorácia 
18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ  ZBP Jana (70 r.) 

PIATOK 
23. 7. 

Sv. Brigita, 
rehoľníčka, 

patrónka Európy, 
sviatok 

06:30 VEĽKÝ ŠARIŠ 
 ZBP Ladislav  

a Magdaléna  
(55. výr. sob) 

17:30 MEDZANY † Jozef 

SOBOTA 
24. 7. 

Sp. Panny Márie 07:30 VEĽKÝ ŠARIŠ  Na úmysel arcibiskupa 
nedeľná 18:15 VEĽKÝ ŠARIŠ Na úmysel * 

NEDEĽA 
25. 7. 

SV. JAKUB, 
APOŠTOL 

ODPUSTOVÁ 
SLÁVNOSŤ 

08:00 VEĽKÝ ŠARIŠ † Pavol Benč (1. výr.) 
10:00 VEĽKÝ ŠARIŠ  Za celú farnosť 
08:00 GREGOROVCE  ZBP Marcel (50 r.) 
09:15 KANAŠ † Štefan, Mária 

10:30 MEDZANY 
 ZPB Peter (50 r.)  

s rodinou 

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. JAKUBA. Na budúcu nedeľu budeme mať odpustovú slávnosť sv. 
Jakuba, apoštola, patróna Diecéznej svätyne a celej našej farnosti. Slávnostnú odpustovú sv. 
omšu v Diecéznej svätyni bude celebrovať vdp. Mgr. Ján MARŤÁK, farár farnosti Spišská 
Kapitula. 
OHLÁŠKY. SV. MANŽELSTVA SI CHCÚ VYSLÚŽIŤ:  Jozef TOMČÍK z farnosti Dubovica & Lucia 
BICÁKOVÁ z farnosti Veľký Šariš. Ohlasujú sa 2.x  Rafael DRÁB z farnosti Šarišské Michaľany 
& Kamila KIPIKAŠOVÁ z farnosti Veľký Šariš. Ohlasujú sa 1.x.  Eduard ŠČECINA z farnosti 
Veľký Šariš (Kanaš) & Klaudia PETROVÁ z farnosti Veľký Šariš. Ohlasujú sa 1.x. 
TÝŽDEŇ PRE BIRMOVANCOV. Od pondelka 19. 7. do piatka 23. 7. 2021 bude na farskom 
dvore prebiehať «Týždeň pre birmovancov». Začiatok bude o 16:00 hod. Teší sa na vás 
«animátorský team». Účasť povinná.  

 No našli prázdny hrob a anjelov, ktorí im povedali, čo sa stalo. Šli to povedať 
apoštolom, z ktorých Peter a Ján sa bežali presvedčiť k hrobu, či to je naozaj tak. Tiež našli 
prázdny hrob. No stále nechápali, že naozaj vstal z mŕtvych. Apoštoli sa potom vrátili 
domov, no Mária Magdaléna zostala pri hrobe a plakala. Vtedy sa jej zjavil – ako prvej z ľudí 
– sám zmŕtvychvstalý Ježiš. Ona ho najprv považovala za záhradníka, no po chvíli 
ho spoznala. Tak sa stala prvou, ktorá zvestovala apoštolom, že Ježiš skutočne žije. 

http://www.zivotopisysvatych.sk/peter-apostol/
http://www.zivotopisysvatych.sk/jan-apostol-a-evanjelista/

