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FARSKÝ LIST 25/2022 
19. JÚN 2022 
Týždenník farnosti  

Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 
 
 
 

 
PRIJAŤ KRÍŽ 

Medzi nami žijú ľudia, ktorí navonok pôsobia šťastne, sú vždy perfektne upravení, 
usmiati, pôsobiaci dojmom, že nemajú ani žiadne trápenie. Keď sa však s nimi zblížite 

a odkryjú vám svoje vnútro, vycítite, že aj 
oni sú zranení, majú svoje bôle a 
trápenia, ktoré však neprezentujú 
navonok. A tak v duchu sa pýtame či 
práve týchto ľudí si máme zobrať za vzor 
a nasledovať ich. Evanjelium tejto nedele 
nám predstavuje Krista ako vzor 
nasledovania, ktorý nás pozýva kráčať za 
ním týmito slovami: Kto chce ísť za mnou, 
nech zaprie sám seba, vezme každý deň 
svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si 
chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto 

stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Toto pozvanie adresuje všetkým bez rozdielu, 
dokonca aj tým, ktorí ho počúvajú iba na pol ucha alebo so zatrpknutým srdcom. 
Všetkým hovorí, že do neba vedie iba jeden chodník – cez Golgotu. Spása je jedine v 
jeho kríži, preto sa neľakajme svojho kríža, veď Pán nám neponúka svoje zakrvavené 
brvná, ale iba to, čo ony v našom živote predstavujú – Božiu vôľu prijatú s ochotou a 
odovzdanosťou. Pre jedného človeka to môže byť trpezlivé prijatie choroby, pre iného 
prijať s úsmevom urážky, pre ďalšieho starať sa o pokrvnú alebo duchovnú rodinu bez 
uznania a vďačnosti. Niekto má prijať kríž, ktorý predstavuje snahu šíriť Božie 
kráľovstvo a s pokojom v srdci prijať aj neúspech, nevďak a nedbalosť často tých 
najbližších alebo nevľúdnosť, mrzutosť a posmech tých vzdialenejších. Krásne to 

Prvé čítanie: Uvidia, koho prebodli                                                                            (Zach 12, 10-11; 13,1) 
Žalm: ZA TEBOU PRAHNE MOJA DUŠA, PANE, BOŽE MÔJ                                                                                                     (Ž 63) 
Druhé čítanie: Všetci, čo ste pokrstení, Krista ste si obliekli                                             (Gal 3, 26-29) 
Evanjelium: Ty si Boží Mesiáš. Syn človeka musí mnoho trpieť                                        (Lk 9, 18-24) 
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vyjadrila sv. Matka Tereza: Ó, milovaní bedári, chudobní, zomierajúci, opustené deti! 
Vy ste mi dvojnásobne drahí, pretože vy pre mňa zosobňujete Krista a ja si pokladám 
za veľké šťastie, že vám môžem slúžiť! V tomto duchu je potrebné sa zamýšľať nad 
Kristovým, ale aj ľudským utrpením. Pán nečaká na naše slzy dojatia, ale na slzy 
pokánia. Preto mu otvorme srdce a prosme, aby nás učil nielen plakať nad ľudským 
utrpením, ale ho aj liečiť a odstraňovať pri samom koreni – od hriechu. (J. Adamus – 
trojicai.sk – krátené) 
 

SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO 
Úcta k Ježišovmu Srdcu vznikla ako reakcia proti abstraktnému chápaniu Boha, ktoré 
sa šírilo medzi európskymi vzdelancami v 17. storočí. Náznaky tejto úcty však 
nachádzame už u stredovekých mystikov. Osobitná úcta k Ježišovmu Srdcu začala v 
12. storočí. Sv. Anzelm (†1180), sv. Bernard (†1154)  často hovoria o Spasiteľovom 
Srdci. Bl. Jozef Hermann okolo roku 1200 napísal hymnus Sumni Regis Cor aveto (Zdrav 
buď, Srdce Kráľa Najvyššieho).       
V 13. storočí táto úcta slávila svoj 
vrchol. Bola to sv. Luitgarda 
(†1246), sv. Mech lda 
Magdeburská, ktorá mala roku 
1250 prvé videnie modlitieb 
Najsvätejšieho Srdca. 
V pravom zmysle slova sa však 
začína až zjaveniami sv. Margite 
Márii Alacoque (1648-1690), 
rehoľníčke v Paray-le-Monial. V 
júni roku 1675 sa jej zjavil Ježiš, 
ukázal jej svoje srdce so slovami: „Pozri sa na to srdce, ktoré ľudí tak milovalo, ktoré 
nevynechalo nič, vyčerpalo sa a zničilo, aby tým dosvedčilo svoju lásku. Dostávam však 
miesto uznania iba nevďačnosť, neúctivosť, svätokrádež, chlad, pohŕdanie, tak sa 
správajú ku mne v tejto sviatosti lásky. Viac má trápi najmä to, že sa tak správajú i 
osoby, ktoré sa mi zasvätili. Preto ťa žiadam, aby sa zasvätil prvý piatok po oktáve 
Najsvätejšej sviatosti a stal sa zvláštnym sviatkom na počesť môjho Srdca, aby sa 
zmierujúcim sv. prijímaním podala náhrada za všetky urážky, ktorých sa mu dostalo v 
Oltárnej sviatosti.“ 
Podľa zjavenia sv. Margite Márii Alacoque sa vypočítava Dvanásť prisľúbení Ježišovho 
Srdca, ktoré dal Ježiš tým, ktorí uctievajú jeho Srdce: 
1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu. 
2. Uvediem pokoj do ich rodín. 
3. Poteším ich v utrpení. 
4. Budem ich útechou v živote a zvlášť v smrti. 
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5. Vylejem hojné požehnanie na ich prácu. 
6. Hriešni nájdu v mojom srdci prameň, nesmierny oceán milosrdenstva. 
7. Vlažní sa stanú horlivými. 
8. Horliví dospejú k veľkej dokonalosti. 
9. Požehnám všetky miesta, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho srdca. 
10. Kňazom dám  milosť pohnúť i najzatvrdnutejšími srdciami. 
11. Mená tých, ktorí budú rozširovať túto pobožnosť, budú zapísané v mojom srdci a 
nikdy sa odtiaľ nevymažú. 
12. Z hojnosti milosrdenstva môjho Srdca uštedrí moja všemohúca láska milosť 
pokánia na konci života tým, ktorí pristúpia k sv. prijímaniu v prvý piatok mesiaca a po 
deväť ďalších mesiacov. Nezomrú v mojej nemilosti bez prijatia sv. sviatosti. Moje 
Srdce im bude záštitou a pevným útočiskom v poslednej hodine. 
 
 

FARSKÉ OZNAMY 
SLÁVNOSŤ NARODENIA SV. JÁNA KRSTITEĽA je tohto roku preložená na 23.6.(štvrtok). 
Sv. omšu zo slávnosti slávime v predvečer(streda) a pri rannej sv. omši. Večerné sv. omše 
vo štvrtok sú už zo slávnosti Najsv. Srdca Ježišovho.  
SLÁVNOSŤ NAJSV. SRDCA JEŽIŠOVHO nie je prikázaným sviatkom. V deň slávnosti sa 
konajú po sv. omši odprosujúce pobožnosti. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní 
modlitby Najmilší Ježišu (počas pobožnosti na záver sv. omše nájdete ju aj v spevníkoch) 
môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. V deň slávnosti je zároveň Svetový 
deň modlitieb za posväcovanie kňazov. 
30. VÝROČIE CIRKEVNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY SV. JÁNA KRSTITEĽA v rovnaký deň, v piatok, 
24. júna si pripomenieme 30. výročie založenia CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove. 
Slávnostnú sv. omšu pri tejto príležitosti bude o 10.00 h. sláviť J. Ex. Mons. Marek 
Forgáč, košický pomocný biskup. Srdečne Vás pozývame! 
ORGANOVÝ KONCERT Srdečne vás pozývame na Organový koncert, ktorý sa uskutoční 
v nedeľu 26. júna vo Farskom kostole o 19.00 h. Zaznejú v ňom diela svetových 
skladateľov. Ako interpret sa predstaví p. Filip Burgr, náš pán kantor. Viac sa dozviete na 
plagáte na výveske kostola a webovej stránke farnosti 
SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:  
Milan Berdis zo Sabinova a Tímea Vojtková z Hermanoviec 
Ivan Rokošný z Lipian a Adriána Kallová zo Sabinova 
Dávid Dorušinec z Ražňan a Martina Karaffová zo Sabinova 
Silvia Dujavová zo Sabinova a Dominik Letkovský zo Sabinova 
Peter Goliáš zo Sabinova a Klaudia Laura Korupecká z Nierešov 
Kto by vedel o nejakej prekážke pre ktorú by ohlásení nemohli platne prijať sviatosť 
manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov zverujeme do modlitieb 
farského spoločenstva. 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
12. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ  - 20. 6. – 26. 6. 2022   

 

pondelok 
20. 06. 

Féria Sabinov 
6.45 +Vladimír +Marián 

18.00 ZBP Mária s rodinou 

utorok 
21. 06. 

Sv. Alojz Gonzága, rehoľník 
Spomienka 

Sabinov 
6.45 +Regina 

18.00 ZBP Simona 
Jakubovany 18.00 ZBP Andrej 

streda 
22. 06. 

                    Féria 
 

Večerné sv. omše 
z nasledujúcej slávnosti 

Sabinov 
6.45 +Marek +Alena +Ján 

18.00 
+Silvia +Jaroslava +Kamil 

+Miloš 

Orkucany 18.00 ZBP Ján, Mária, Jozef, Eva 

štvrtok 
23. 06. 

NARODENIE SV. JÁNA 
KRSTITEĽA 
SLÁVNOSŤ 

Večerné sv. omše 
z nasledujúcej slávnosti 

Sabinov 
6.45 +Alžbeta 

18.00 
ZBP Katarína a Ľubomír  

(20r. sobáša) 

Jakubovany 18.00 
ZBP rod. Šoltysova a 

Maďarova 

piatok 
24. 06. 

NAJSVÄTEJŠIE SRDCE 
JEŽIŠOVO 
SLÁVNOSŤ 

Sabinov 
6.45 

ZBP Elena a Peter  
(10r. sobáša) 

10.00  
18.00 ZBP Ján s rodinou 

Orkucany 18.00 ZBP Jánom 
Jakubovany 16.30  

sobota 
25. 06. 

Nepoškvrnené Srdce prebl. 
Panny Márie 

Večerné sv. omše z nedele 

Sabinov 
6.45 +Milan +Anna 

18.00 +Alžbeta +Ján 

Jakubovany 18.00 +Anton 

nedeľa 
26. 06. 

13. NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 10.30 +Jozef 
Orkucany 9.00 +Margita +Ján 

 
Dobrý Pastier, prosíme za terajších i nových kňazov, a zvlášť za nášho novokňaza 
Miloša. Nielen prosíme, ale i sľubujeme, že budeme stáť pri nich, pomáhať im a 
modliť sa za nich. Mária, Kráľovná kňazov, prednes naše prosby svojmu Synovi, 
Najvyššiemu Veľkňazovi, aby nám nikdy nechýbali kňazi – verní svedkovia živej 
viery, ktorí nás bezpečne prevedú pozemským životom do večnej blaženosti. Amen. 


