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31. TÝŽDEŇ CEZ ROK
deň

liturgický prehľad

miesto

čas

6.30
7.30
pondelok

01.11.

Všetci svätí
Slávnosť

Sabinov

31. október 2021

9.00

10.30
18.00

Jakubovany 10.30 + Štefan +Mária +Andrej +Helena a rodičia
Orkucany

9.00
6.45

utorok

02.11.

Spomienka na všetkých
zosnulých veriacich

Sabinov

16.30
18.00

Orkucany

streda

štvrtok

04. 11.

piatok

Féria

Sabinov
Orkucany

Sv. Karol Boromejský, biskup
Spomienka

Prvý piatok v mesiaci

05. 11.

Sabinov

06. 11.

Spomienka Panny Márie
v sobotu
Prvá sobota v mesiaci
večerné sv. omše z nasl. nedele

18.00
6.45

18.00
Jakubovany 18.00
Sabinov

6.45

+Klára +Jozef +Štefan +Dominik
+ Veronika +Ján +Marek +Alena
ZBP členovia RB
+ Ladislav
ZBP Jozef a Monika
ZBP členov RB

18.00

Za ctiteľov Božského Srdca

18.00

+rodičia +starí rodičia +súrodenci

Jakubovany 18.00
Orkucany

sobota

18.00

6.45
18.00
Jakubovany 18.00
Orkucany 18.00
Sabinov

+ Vladislav +Anton
+ členovia RB
+ rod. Novotná a Galovičová
+ Anna +Andrej
+Margita +Jozef

7.30

nedeľa

07. 11.

32. NEDEĽA

Sabinov

V CEZROČNOM OBDOBÍ

9.00

10.30
18.00

Orkucany
Jakubovany

10.30 +František +Helena +Andrej +Alžbeta
9.00

Prvé čítanie: Počúvaj, Izrael: Milovať budeš Pána celým svojím srdcom.
(Dt 6, 2-6)
Žalm:
Milujem ťa, Pane, ty moja sila.
(Ž 18)
Druhé čítanie: Pretože zostáva naveky, má kňazstvo, ktoré neprechádza na iného.(Hebr 7, 23-28)
Evanjelium: Iného, väčšieho prikázania ako sú tieto, niet.
(Mk 12, 28b-34)

J. Adamus – trojica.sk - krátené

Jakubovany 18.00

03. 11.

dobrovoľný príspevok

Láska k Bohu a k blížnemu

18.00
6.45

31. týždeň cez rok

ZBP rod. Fogarášovej

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

V nedeľnom evanjeliu Kristus vyhlasuje za
svoj životný program lásku k Bohu a k blížnemu.
A hoci Židia obe prikázania dobre poznali,
Ježiš vniesol do nich novotu tým, že ich spojil
dovedna. V Starom zákone bolo prikázanie
lásky k blížnemu napísané až o 50 strán ďalej
za prikázaním lásky k Bohu. V Novom zákone
sú obe napísané na tej istej strane, v tom istom
odseku, a aj v tej istej vete, takže sa nedajú od
seba oddeliť. Ježiš mal k tomuto riešeniu vážny
dôvod, lebo na vlastné oči videl, ako Židia
sa snažili lásku k Bohu vyjadriť množstvom
náboženských cvičení, očisťovacích úkonov,
obetných obradov, pôstov a predpísaných
modlitieb, pričom na blížnych doslova zabúdali.
Preto im povedal: Keď teda prinášaš dar na
oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo
proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom
a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až
potom príď a obetuj svoj dar. Týmito slovami
jasne uprednostňuje blížneho pred obradmi.
Ako má, podľa Ježiša, vyzerať naša láska k Bohu?
Ponajprv nesmieme plytvať energiou dajako si
Boha predstaviť, aby sme ho dokázali milovať.
V Písme jasne stojí: Boha nikto nikdy nevidel.
My si ho teda nikdy nedokážeme predstaviť,
náš rozum je príliš nepatrný na to, aby sa doň
mohla vmestiť predstava nekonečného Boha.

Lenže Boh nám ide v ústrety vo svojom Synovi,
v ktorom sa stal pre nás viditeľným. Jeho Syn
povedal Jánovi: Ja a Otec sme jedno. A Filipovi
dodáva: Kto vidí mňa, vidí Otca. Preto, keď
chceme milovať Boha, stačí, keď si predstavíme
Ježiša, lebo toho si vieme predstaviť, namaľovať
aj znázorniť. Preto, keď sa modlíme k nemu,
modlíme sa aj k Otcovi; keď sa jemu klaniame,
klaniame sa aj Otcovi; keď jeho milujeme,
milujeme aj Otca. Lenže táto naša láska nemôže
spočívať iba v modlitbách, klaňaní sa a v
meditácii. Apoštol Ján jasne hovorí: Deti moje,
nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a
pravdou. Tým jasne naznačuje, že lásku Ježišovi
aj jeho Otcovi treba prejaviť tiež skutkami.
Lenže my Boha nevidíme ani nepočujeme,
nemôžeme mu podať ruku ani mu preukázať
dajakú pomoc. Preto nám prichádza v ústrety
v našich blížnych, ktorých vidíme, počujeme,
môžeme im podať ruku a preukázať pomoc.
Kvôli tomu aj Ježiš vyhlásil: Čokoľvek ste urobili
jednému z týchto mojich najmenších bratov,
mne ste urobili. A to sú vlastne spojené nádoby,
ktoré hovoria: Dobro, ktoré urobíme blížnemu,
urobíme Bohu, ale aj zlo, ktoré urobíme
blížnemu, urobíme Bohu. Ježiš sa nám cez
blížneho nemohol rukolapnejším spôsobom
ponúknuť k milovaniu.

flist@rimkat.sk
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Detské okienko
Milé deti, na omši za vašej účasti sme rozprávali o tom, že naša snaha konať dobro, teda
kráčať cestou čnosti nám raz pomôže zaradiť sa medzi spasených, teda svätých. Zároveň
však ak nebudeme zabúdať na modlitbu, obetu či pôst za spásu duší našich príbuzných, tak
aj im môžeme pomôcť zaradiť sa medzi spasených a my získavame pomocníkov do svojho
života. Preto vás pozývam zapojiť sa do ďalšej úlohy a na lístoček mi napíšte: Ako často a
s kým chodíte na cintorín a akú modlitbu sa modlíte pri hroboch vašich príbuzných.
Teším sa na vás a vaše odpovede, kaplán František
Oznam:
V stredu (3.11.) po večernej sv. omši pozývame deti v sprievode rodičov na krátku spoločnú
modlitbu na cintoríne za duše našich zomrelých. Stretneme sa na cintoríne dole pri kaplnke cca
19:30. Prineste si aj sviečku, alebo kahanček, ktorú potom budete môcť zapáliť a nechať na cintoríne.
Deti z Jakubovian pozývame vo štvrtok a deti z Orkucian v piatok po sv. omši – stretneme sa na
cintoríne pri kríži.

História Slávnosti Všetkých svätých
zivotopisysvatych.sk
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 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 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.

číslo 43/2021 ročník XVI.
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Farské oznamy
 Od pondelka 1.11. sa okres Sabinov naďalej nachádza v čiernom pásme podľa Covid – automatu
preto platia nasledovné podmienky:
Farský kostol - Nedeľné sv. omše:
V sobotu 18.00 - 40 osôb, povinný zápis (Očkovaní, Testovaní, Prekonaní)
7.30 - kapacita 40 osôb povinný zápis (OTP)
9.00 - len zaočkovaní – 100 osôb, povinný zápis
10.30 - len zaočkovaní – 100 osôb, povinný zápis
18.00 - len zaočkovaní – 100 osôb, povinný zápis
Jakubovany: sobota 18.00 - 20 osôb, povinný zápis. (OTP) Nedeľa: len zaočkovaní – 100 osôb,
povinný zápis
Orkucany: sobota 18.00 – 20 osôb, povinný zápis. (OTP) Nedeľa: len zaočkovaní – 100 osôb,
povinný zápis
V týždni : Farský kostol 6.45 - 40 osôb, povinný zápis (OTP) 18.00: len zaočkovaní – 100 osôb,
povinný zápis
Filiálky: 20 osôb – povinný zápis (OTP)
Formulár zápisu nájdete na web stránke farnosti: www.farnostsabinov.sk
∗∗∗∗∗
 V deň Spomienky na všetkých zosnulých veriacich, ten kto navštívi kostol a pomodlí sa modlitbu Pána
a Vyznanie viery môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci (pri
zachovaní obvyklých podmienok – sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca)
 V týždni od 1. – 8.11. kto navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých môže získa úplné odpustky pre
duše v očistci (pri zachovaní obvyklých podmienok)
 Upozorňujeme na zmenu začiatku večerných sv. omší vo všetkých kostoloch našej farnosti o 18.00.
 V pondelok 1.11. na slávnosť Všetkých svätých pridávame sv. omšu vo Farskom kostole ráno
o 6.30. v režime pre zaočkovaných (100 osôb)
 V pondelok 1.11. budú pobožnosti za zomrelých na našich cintorínoch o 14.00. (V Sabinove spolu
s bratmi gréckokatolíkmi)
 V utorok 2.11. na Spomienku všetkých zosnulých veriacich pridávame sv. omšu vo Farskom kostole
popoludní o 16.30 v režime pre zaočkovaných (100 osôb)
 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
 Chorých navštívime v tomto týždni v utorok a stredu od 9.00 h.
 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.
 Prvopiatková poklona Najsv. Sviatosti Oltárnej: Farský kostol - od 16.00, Jakubovany a Orkucany
od 15.30 hod. Poklona sa ukončí pobožnosťou 15 min. pred sv. omšou.
Pobožnosť Fatimskej soboty: Vo Farskom kostole v sobotu 6.11. o 6.00; Jakubovany a Orkucany:
v sobotu 6.11. o 17.15.
Pobožnosti prvej nedele: 7.11. : Farský kostol: 14.30 Modlitba posv. ruženca; 15.00 pobožnosť, po nej
výmena tajomstiev. Jakubovany a Orkucany: 15.00 modlitba posv. ruženca a výmena tajomstiev.
 Deti pozývame na svätú omšu, v stredu o 18.00.
Sviatosť manželstva chcú prijať:
1) Benedikt Dzurík zo Sabinova a Lívia Semanová z Ražňan (3x)
2) Slavomír Šmídl zo Sabinova a Anna Falatová z Olejníkova (2x)
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.

