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Týždenník farnosti  

Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE 
 

 
 
 
 

 
TAJOMSTVO NÁŠHO BOHA 

V niektorých prísne kontemplatívnych kláštoroch sa na sviatok Najsvätejšej Trojice 
nekáže. Predstavený kláštora po prečítaní evanjelia vyzve prítomných, aby urobili 
prostráciu – ľahli si na tvár a zotrvali v tichu a v adorovaní. Týmto spôsobom prejavujú 

svoj obdiv a zbožnosť Bohu, tajomstvu 
vnútorného života, ktoré je životom troch 
božských osôb: Otca, Syna a Ducha 
Svätého. Je to život dokonalej jednoty a 
prirodzenosti, pri zachovaní samostatnosti 
osobného života. Hoci si denne tajomstvo 
Najsvätejšej Trojice pripomíname 
znamením kríža a slovami „v mene Otca, i 
Syna i Ducha Svätého“, zamyslíme sa, čo 
má znak kríža spoločné s tromi božskými 

osobami. To preto, že tajomstvo Najsvätejšej Trojice je hlavným tajomstvom viery a 
kresťanského života. Je to tajomstvo Boha, aký je sám v sebe. Je teda zdrojom všetkých 
ostatných tajomstiev viery. Ježiš o odhalení tajomstva povedal: „Duch pravdy uvedie 
vás do plnej pravdy... On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám“ (Jn 16,13-14). 
Tajomstvo nie je vo Svätom písme definované. Texty Písma ukazujú na dynamiku 
kresťanského života, ktoré vedie dovnútra Trojice. Písmo hovorí o vzťahu, ktorý je v 
jednom, večnom, všadeprítomnom, svätom, dokonalom Bohu medzi Otcom, Synom a 
Duchom Svätým. Boh z lásky k nám neváhal prijať prirodzenosť človeka. Stal sa nám 
podobným vo všetkom okrem hriechu. To všetko z lásky k nám. Áno, Boh si ponechal 
aj božskú prirodzenosť. Aj keď bol človekom, ostal i Bohom. Preto veríme, že keď 
získame stav večnej blaženosti, nebo, budeme vidieť Boha z tváre do tváre. Kto môže 

Prvé čítanie: Mária, stolica Múdrosti                                                                                   (Prísl 8, 22-31) 
Žalm: PANE, NÁŠ VLÁDCA, AKÉ VZNEŠENÉ JE TVOJE MENO NA CELEJ ZEMI                                                                        (Ž 8) 
Druhé čítanie: Chválime sa aj súženiami                                                                                (Rim 5, 1-5) 
Evanjelium: Duch pravdy vás uvedie do plnej pravdy                                                      (Jn 16, 12-15) 
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pochopiť, nech pochopí. Poznať Boha v jeho tajomstvách je potrebné vysvetliť logicky, 
vedecky, primerane. Najmä verné plnenie povinností kresťana katolíka je 
najvýrečnejšou kázňou, povzbudením zapojiť sa k objavovaniu Boha v živote. Nech nás 
tajomstvo nášho Boha preniká láskou, pokojom, radosťou a šťastím v každodennom 
živote. Hoci tajomstvo Najsvätejšej Trojice nemôžeme pochopiť, predsa životom 
chceme vzdávať česť, slávu Otcovi, Synovi a Duchu Svätému, tak ako bolo na počiatku, 
tak nech je i dnes, vždy i naveky. (Ľ. Stanček CM – vincentini.sk – krátené) 
 

SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI 
V jednej z nádherných vatikánskych sál sa nachádza Rafaelova freska „Omša v 
Bolsene“( z r. 1512), na ktorej v prostriedku nad mohutným oltárom vidieť kňaza, 
ktorý slúži sv. omšu, vpredu kľačí pápež a viacero ľudí uprene hľadí na posvätnú 
Hostiu, ktorú užasnutý slúžiaci kňaz drží v rukách: je to Hostia viac červená ako biela 
a kvapkajú z nej kvapky krvi…  Ide tu o chýrny zázrak z Bolsena (pri Orviete) z roku 
1263, ktorý dal podnet k vzniku 
slávnosti Najsvätejšieho Kristovho 
Tela a Krvi, čiže Božieho Tela. 
Neodškriepiteľnú zásluhu na 
zavedení tohto sviatku má 
pápež Urban IV., ktorý bol v tom 
čase na Petrovom stolci (1261-
1264). Tento  pápež vynikal veľkou 
úctou k Oltárnej sviatosti. Práve on 
v roku svojej smrti (1264) nariadil, 
aby sa sviatok Božieho Tela a Krvi 
slávil v celej Cirkvi. Dovtedy sa totiž 
slávil len v niektorých diecézach. Sv. Tomáš Akvinský je ďalší svätec,  ktorý sa 
významnou mierou zaslúžil o úctu Najsvätejšej Eucharistie. Napísal niekoľko oslavných 
hymnov, ktoré doteraz Cirkev používa ako piesne alebo hymny k oslave Sviatosti 
Oltárnej. Úžasná sekvencia, „Lauda, Sion, Salvatorem“ (Chváľ, Sione, Spasiteľa), ktorá 
sa vo sviatok zvykne spievať, je – ako hovorí spisovateľ Clement – „opravdivým 
traktátom o Oltárnej sviatosti, v ktorom je pravda viery vyložená jasne, precízne 
a s takými výrazmi, ktoré z nej vytvárajú jedinečný a nenapodobiteľný pomník.“ 
 

EXISTUJE ŠŤASTNÁ RODINA? 
Rodina je dar, áno, je to jeden z najvzácnejších a najkrehkejších darov, aké máme. Ale 
rodina by nebola rodinou, tou silnou bunkou, ak by sme len tak boli a mlčali a sedeli 
a nekomunikovali a nevysvetľovali. Napriek tomu, že cítime vďačnosť za tento dar, 
prichádzajú aj ťažšie chvíle, kedy uvažujeme, či dobre robíme to, čo robíme. Všetky 
úskalia a následne radosti, majú v rodine obrovský význam a posúvajú ju vpred. 
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Všetko, čo sme teraz, je výsledkom toho, čo sme prežili. Aj keď to nie je vždy radostné, 
vždy ľahké, vždy krásne, vždy je to cesta budovania, škola trpezlivosti a nástroj 

vyzrievania. Sv. Ján Pavol II. raz povedal: 
„Uchovávanie radostnej rodiny vyžaduje mnoho 
od oboch, ako od rodičov, tak od detí. Každý člen 
rodiny sa musí určitým spôsobom stať 
služobníkom ostatných.“ Byť služobníkom nie je 
nič moderné a už vôbec príjemné, často si to 
vyžaduje obetu svojich plánov, svojho času, 
svojho ja pre dobro ostatných členov rodiny. No 
táto služba a obeta nie je márna, prináša trvalé 

hodnoty, pocit domova, vedomie, že som milovaný/á a dvíha nás vyššie, k nášmu 
Bohu. Všimol/a som si, že členovia mojej rodiny mi slúžia? Opätoval/a som im ich 
dobro? Poďakoval/a som im za to? Prosme si o múdrosť vidieť snahu a dobro v našich 
rodinách(farník) 
 

FARSKÉ OZNAMY 
SLÁVNOSŤ NAJSV. KRISTOVHO TELA A KRVI slávime vo štvrtok. Je to prikázaný sviatok, 
teda je našou povinnosťou zúčastniť sa na sv. omši. Pripomíname, že už v stredu večer je 
sv. omša zo slávnosti. Na záver večernej sv.omše vo štvrtok bude procesia, tohto roku iba 
vo vnútri kostola – jednotlivé zastavenia pri štyroch oltároch. Vo filiálnych kostoloch budú 
procesie, ak počasie dovolí, vonku v okolí kostolov. Kto sa zúčastní tejto procesie, môže za 
obvyklých podmienok získať úplné odpustky. 
STRETNUTIE KŇAZOV Kňazi, ktorí prijali kňazskú vysviacku v roku 2019, budú mať pri 
príležitosti svojej vysviacky ďakovnú sv. omšu v našom Farskom kostole v stredu, 15. 6. 
o 16.30. Medzi nimi je aj náš pán kaplán dp. Martin Miškuf. 
KŇAZSKÁ VYSVIACKA A PRIMÍCIE už v tomto týždni nás čaká slávnosť, ktorá je pre našu 
farnosť mimoriadnou. Kňazská vysviacka dp. Miloša Jaklovského, sabinovského rodáka 
bude v Košiciach, v Katedrále sv. Alžbety v sobotu 18. 6. o 10.00 h. Primičnú sv. omšu 
bude novokňaz sláviť 19. 6. o 11.00 h v našom Farskom kostole. Primičnú sv. omšu 
môžete sledovať aj v priamom prenose na webovej stránke farnosti. Upozorňujeme na 
posunutý čas začiatku sv. omše. Rovnako na to, že miesta vpredu v kostole sú rezervované. 
Rešpektujte prosím pokyny usporiadateľov. Autobus do Košíc odchádza v sobotu ráno 
o 7.30 spred MKS v Sabinove. Ešte sú voľné miesta, môžete sa prihlásiť v sakristii. 
SV. OMŠA ZA OCHRANU ŽIVOTA V rámci cyklu sv. omší za život bude ďalšia sv. omša 
v piatok 17. 6 o 18.00h. „Za ochranu života“. 
BENEFIČNÝ KONCERT Rímskokatolícky farský úrad , Základná umelecká škola a Mestské 
kultúrne stredisko v Sabinove pri príležitosti Dní mesta Sabinov 2022 vás srdečne pozývajú 
na slávnostný benefičný koncert s názvom „Hudba nás spája“, ktorý sa uskutoční v už 
túto nedeľu, 12.6.2022 vo Farskom kostole. 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
11. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ  - 13. 6. – 19. 6. 2022   

 

pondelok 
13. 06. 

Sv. Anton Paduánsky, kňaz 
a učiteľ Cirkvi 

Spomienka 
Sabinov 

6.45 +Anton +Jozef +Anton 

18.00 +Július 

utorok 
14. 06. 

Féria 
Sabinov 

6.45 +Ján 
18.00 ZBP Anton a Anna 

Jakubovany 18.00 ZBP rodina Kovalčíkova 

streda 
15. 06. 

                    Féria 
 

Večerné sv. omše 
z nasledujúcej slávnosti 

Sabinov 
6.45 ZBP Eva 

16.30  

18.00 ZBP Karin (10r.) 
Orkucany 18.00 +Karolína 

štvrtok 
16. 06. 

NAJSVÄTEJŠIE KRISTOVO 
TELO A KRV 

Slávnosť 

Sabinov 
6.45  
8.00  

18.00 Za farnosť 
Jakubovany 18.00 + rod.Križanova a Kopčova 

Orkucany 18.00 +Peter a + starí rodičia 

piatok 
17. 06. 

Féria 
Sabinov 

6.45 +Karol +Štefan +Terézia 
18.00 Za život (za rodičov a rodiny) 

Orkucany 18.00 +František +Irena 

sobota 
18. 06. 

Spomienka Panny Márie 
v sobotu 

Večerné sv. omše z nedele 

Sabinov 
6.45 +Ján +Anna +Anton +Helena 

18.00 +Ladislav 

Jakubovany 18.00 ZBP Mária (60r.) 

nedeľa 
19. 06. 

12. NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ  

Sabinov 

7.30  
9.00 Za farnosť 

11.00  
18.00  

Jakubovany 8.00 ZBP Monika a Alex s rod. 
Orkucany 8.00 +Helena 

 
SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:  
Matúš Kocurko zo Sabinova a Miroslava Klučková zo Žiliny;  Ján Olejár zo Sabinova 
a Stanislava Gorylová z Prešova; Jakub Smolko z Jakubovian a Lenka Adamkovičová 
z Víťaza; Milan Berdis zo Sabinova a Tímea Vojtková z Hermanoviec; Ivan Rokošný 
z Lipian a Adriána Kallová zo Sabinova 


