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32. TÝŽDEŇ CEZ ROK
deň

liturgický prehľad

miesto

Féria

Sabinov

Výročie posviacky
Lateránskej baziliky
Sviatok

Sabinov

pondelok

08.11.

utorok

09.11.

streda

10. 11.

Sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi
Spomienka

štvrtok

piatok

12. 11.

sobota

13. 11.

Sv. Martin z Tours, biskup
Spomienka

Sv. Jozafát, biskup a mučeník
Spomienka

6.45

Sabinov

Sabinov

6.45
18.00
6.45
18.00
18.00

6.45

18.00

Jakubovany 18.00
Sabinov
Orkucany

+Agnesa +Ján +Helena +Ľubomír

6.45

18.00
18.00

Za uzdravenie Peter
ZBP Stanislav a Daniela
(30r. sobáša)
+Vincent +Mária +Štefan +Mária
+Vojtech +Kvetoslava +Vojtech
+Jozefína
ZBP Peter
+Ján +Mária + členovia rodiny
+Juraj +Helena +Bartolomej
ZBP Martin a Božena
+rodín Fogarašova a Rusnákova
ZBP Vladimíra (40r.)
+ rodín Janičova a Kožárova
+Ján +Floriana +Štefan +Štefánia

+Andrej +Paulína +Helena +Ján +Andrej
+Jozefína +Stanislav +Ján
Spomienka Panny Márie
+Jozef +Mária +Vladimír
18.00
v sobotu
večerné sv. omše z nasl. nedele Jakubovany 18.00
+Róbert +Irena +Angela +Ladislav
Sabinov

Orkucany

6.45

18.00

7.30

nedeľa

14. 11.

33. NEDEĽA

Sabinov

V CEZROČNOM OBDOBÍ

9.00

10.30
18.00

Orkucany
Jakubovany

7. november 2021

18.00 +Jozef; +rodín Mihalikova a Vrankova

Jakubovany 18.00

Orkucany

11. 11.

čas

10.30

9.00

+členovia RB
+Andrej +Mária +Terézia

Sviatosť zmierenia:
vo Farskom kostole v prac. dňoch ráno 30 min. pred sv. omšou a večer od 17.00.

32. týždeň cez rok

dobrovoľný príspevok

Prvé čítanie: Vdova upiekla z priehrštia múky malý podplamenník a doniesla ho Eliášovi.(1Kr 17,10-16)
Žalm:
Chváľ, duša moja, Pána.
(Ž 146)
Druhé čítanie: Kristus sa raz obetoval, aby sňal hriechy mnohých.
(Hebr 7, 23-28)
Evanjelium: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní.
(Mk 12, 38-44)

Aj najmenší dar môže byť veľký
vincentini.sk - krátené
Ježišove slová a zázraky potrebujú
výklad, vysvetlenie. Aj jednoduchá udalosť,
akou je správanie zákonníkov a správanie
chudobnej ženy, vdovy, nemusí byť jasné a
môže byť zle vysvetlené. K správaniu ženyvdovy by sa zle postavil ten, kto by tvrdil,
že táto žena to prehnala, keď dala celé
svoje živobytie do chrámovej pokladnice.
Predsa Boh všetko od nás nežiada. Kto ju
bude živiť? Iný človek môže nesprávne
poznamenať: Keď už dala všetko, prečo to
dala do chrámovej pokladnice? Mohla to dať
radšej sociálne slabým. Správne pochopiť
správanie ženy-vdovy predpokladá, že
vieme o viere Židov, že ich osud je závislý
jedine na Bohu a nie na vlastnej práci či
starostlivosti spoločnosti. Preto správanie
ženy-vdovy, keď dáva všetko, hoci je to len
veľmi málo, dve drobné mince, je výrazom
úplného spoľahnutia sa na Boha, ktorý je
darca života i darca všetkých prostriedkov
potrebných k životu. Nejde tu o úkon
sociálnej spravodlivosti, či o akt zbožnosti,
ako to robili bohatí, ktorí dávali zo svojho
prebytku, ale u ženy-vdovy ide o úkon
viery. Žena-vdova tento úkon neurobila
pre obdiv, ako to konajú zákonníci, ktorých
Ježiš kritizuje. Rozhoduje vnútro človeka.

Ježiš vidí nielen to, čo hádžu do pokladnice
a ako, pretože sedí predsa tak, že vidí na
pokladňu, ale Boh vidí do vnútra človeka
a nie sú mu skryté myšlienky, pohnútky
správania. Evanjelium nás učí, že svoj
život nesmieme žiť tak ako zákonníci, ktorí
poznajú zákon, postia sa, dávajú i desiatky,
ale len pre obdiv ľudí. Ježiš nám dáva
osobný príklad cez ženu-vdovu. Ježiš je
celý závislý na Otcovi. Chce len to, čo chce
Otec. Pravé kresťanstvo spočíva v tom, že
verne plníme všetko, teda i v maličkostiach,
čo od nás žiada Boh. Boh nás chce celých.
Nechce len niečo. Boh chce náš slobodný
rozum i vôľu. Nenúti, ale žiada. Je to ťažká
skutočnosť? Táto udalosť je mnohovravná.
Za malý dar daný z presvedčenia Ježiš
sľubuje veľkú odmenu. U Boha aj najmenší
dar môže byť veľký. Boh pozerá do srdca a
nie do peňaženky. Ježiš kladie dôraz nie iba
na veľkosť daru, ale na lásku, s akou dávame
dar. Za malý peniaz môžeme u Boha veľa
kúpiť. Kto dáva alebo koná s láskou k Bohu,
ten viac dáva. Sv. Augustín hovorí: „Chceš
byť veľký? Začni od najmenšieho.“ Keď
dokážeme vo svojom živote aj maličkosti
robiť s láskou k Bohu, čaká nás od neho
odmena veľkých. Nie sú malí ľudia ani malé
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skutky, ani malé povinnosti, ani malé dary.
Môžu byť len malé srdcia a malá láska.
Náš život nech sa skladá z malých vecí, ale

7. november 2021

konaných s láskou k Bohu a ľuďom, a budeme
veľkí kresťania.

Detské okienko

Milé deti, na detskej sv. omši sme si v tomto týždni vysvetlili zmyslel našich návštev
cintorínov – pomáhame svojou modlitbou dušiam v očistci, aby sa čím skôr dostali do
neba. Zároveň sme si objasnili symboliku sviece, ktorú zapaľujeme na hroboch, ona nám
pripomína Ježiša Krista, ktorý je Svetlo sveta. Potom sme si vysvetlili symboliku venca,
kvetov, ktoré skrášľujú hroby našich zosnulých a nám pripomínajú pominuteľnosť vône
a krásy pozemského života, no zároveň krásu a vôňu svätosti, po ktorej túžia naše duše.
A napokon sme si vysvetlili symboliku kamenných hrobov, v ktorých vidíme kameň
Ježišovho hrobu, no zároveň moc Božej lásky a milosrdenstva, ktoré premáhajú aj
ťažobu hriechu a smrti. Milé deti, cintorín sa aj vďaka nám môže meniť z miesta temna,
na miesto svetla. Ak si pri všetkých aj vonkajších veciach nezabudneme uvedomovať
hĺbku, ktorá je v nich vyjadrená. Práve preto vás pozývam zapojiť sa do ďalšej úlohy:
Nakreslite mi sviecu a do nej napíšte meno osoby, ktorej by ste chceli pomôcť dostať sa
čím skôr do neba.
Teším sa na vás a vaše odpovede, kaplán František

číslo 44/2021 ročník XVI.

tohto chrámu množstvo relikvií svätých
mučeníkov a uložili ich do skriniek, ktoré
tam boli na tento účel pripravené. Pápež
zasvätil tento chrám Preblahoslavenej
Panne Márii a všetkým svätým mučeníkom.
Zároveň nariadil, aby sa vo výročný deň
tejto posviacky konala slávnosť všetkých
svätých.Pápež Gregor III. v roku 731
vystaval v chráme sv. Petra kaplnku ku cti
všetkých svätých apoštolov, mučeníkov a

spravodlivých. Spolu s biskupmi nariadil,
aby sa slávnosť uctievania všetkých
svätých slávila v Ríme 1. novembra. Veriaci
si tak začali pripomínať, že je mnoho
svätých, ktorí počas roka nemajú svoj
sviatok. Ich spoločná oslava tak začala
spadať na 1. november. O sto rokov neskôr
(roku 844) pápež Gregor IV. rozšíril slávenie
tohto sviatku na celú Cirkev. Odvtedy sa
každoročne slávi po celom svete.

 Od pondelka 8.11. sa okres Sabinov naďalej nachádza v bordovom pásme podľa Covid – automatu
preto platia nasledovné podmienky:
Farský kostol - Nedeľné sv. omše:
V sobotu 18.00 - 80 osôb povinný zápis (Očkovaní, Testovaní, Prekonaní)
7.30 kapacita 80 osôb povinný zápis (OTP)
9.00 len zaočkovaní – bez limitu, povinný zápis
10.30 len zaočkovaní – bez limitu, povinný zápis
18.00 len zaočkovaní – bez limitu, povinný zápis

zivotopisysvatych.sk - krátené
o priemere 8,85 m. Voda, ktorá naprší
dnu, je odvádzaná kanalizáciou, ktorá
je zabudovaná do podlahy. Chrám má
rovnaký priemer i výšku – 43,29 m. Oproti
vchodu stál oltár najvyššieho rímskeho
boha Jupitera a po stranách boli oltáre a
sochy ostatných rímskych bohov. Postupne,
ako kresťanstvo zapúšťalo korene v Ríme,
rúcali sa pohanské chrámy a oltáre. Jediný
Panteón zostal ako posledný. Zachovali ho
ako kultúrnu pamiatku. Pápež sv. Bonifác
IV. nariadil, aby z neho vyhádzali všetky
pohanské modly a premenil Panteón na
kresťanský chrám. Deň pred spomínanou
posviackou doviezli na osemnástich
nádherne vyzdobených vozoch do
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Farské oznamy

Lateránska bazilika – matka všetkých kostolov
Korene sviatku Všetkých svätých
siahajú do 4. storočia. Vo Východnej
cirkvi sa totiž už vtedy slávila spomienka
na všetkých tých, ktorí položili svoj život
pre vieru. V Západnej Cirkvi sa datuje
vznik spomienky na všetkých svätých
na začiatok 7. storočia. V roku 608, dňa
13. mája, sa slávila posviacka bývalého
pohanského chrámu Panteónu, ktorý
bol vystavaný v roku 25 pred Kristom za
vlády cisára Oktaviána Augusta. Pohania
ho zasvätili všetkým bohom. Je to div
slávneho rímskeho staviteľstva. Chrám
je totiž okrúhly, bez okien, bez pilierov
a bez stĺpov. Svetlo sa doň dostáva len
zhora, kde je okrúhly nezasklený otvor
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Jakubovany: sobota 18.00 - 40 osôb, povinný zápis. (OTP) Nedeľa: len zaočkovaní – bez limitu,
povinný zápis
Orkucany: sobota 18.00 - 40 osôb, povinný zápis. (OTP) Nedeľa: len zaočkovaní – bez limitu,
povinný zápis
V týždni : Farský kostol 6.45 80 osôb, povinný zápis (OTP) 18.00: len zaočkovaní – bez limitu,
povinný zápis
Filiálky: 40 osôb – povinný zápis (OTP)
Formulár zápisu nájdete na web stránke farnosti: www.farnostsabinov.sk
Keďže sú avizované zvýšené kontroly, veľmi odporúčame nosiť pri sebe doklad o kompletnom
zaočkovaní resp. o vykonanom teste (pri režime OTP).
V interiéri kostola je povinnosť nosenie respirátora.
∗∗∗∗∗
Budúcu nedeľu, 14. 11. bude v kostoloch našej arcidiecézy dobročinná zbierka sv. Alžbety venovaná
charitatívnym aktivitám našej arcidiecézy.
Každý deň sa s nami môžete duchovne spojiť aj prostredníctvom vysielanej sv. omše z nášho
Farského kostola večer o 18.00 a v nedeľu o 10.30. Link na sledovanie nájdete na stránke našej
farnosti www.farnostsabinov.sk
Najsvätejšia Sviatosť Oltárna bude vystavená k adorácii vo štvrtok od 16.00 – 17.45 hod vo Farskom
kostole. Poklona končí eucharistickým požehnaním o 17.45.
Deti pozývame na svätú omšu, v stredu o 18.00.
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Slavomír Šmídl zo Sabinova a Anna Falatová z Olejníkova (3x)
Kto by vedel o manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli platne prijať sviatosť manželstva,
nech to oznámi na Farskom úrade. Snúbencov zverujeme do modlitieb farského spoločenstva.

