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FARSKÝ LIST 30/2022 
24. JÚL 2022 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 
 
 
 

 
PANE, NAUČ NÁS MODLIŤ SA! 

Kedysi učitelia v škole hovorievali žiakom, že látku musia ovládať ako Otčenáš. Dnes 
už väčšina ľudí toto prirovnanie nepozná a nepozná ani Otčenáš. A sú aj takí, ktorí sa 
síce Otčenáš modlia, ale robia tak iba z akejsi povinnosti. Menej je už takých, ktorí sa 

modlia z potreby komunikovať s Bohom. Čo 
je modlitba? Je vyjadrením vzťahu človeka – 
tvora k Bohu – Stvoriteľovi, Božieho dieťaťa k 
nebeskému Otcovi. Z Ježišových slov plynie, 
že modlitba je nutná. Pekne to potvrdzuje 
svätá Terézia: Duša, ktorá sa nemodlí, necvičí 
v modlitbe, podobá sa telu, ktoré ranila 
mŕtvica. Takýto človek, hoci má ruky aj nohy, 
nemôže pracovať ani chodiť. Poznáme aj 
tvrdenie mnohých svätcov, ktorí hovorievali, 
že ak je niekto spasený, tak iba preto, lebo sa 
modlil, a ak je niekto zatratený, tak preto, 
lebo sa nemodlil. Tu sa samozrejme nejedná 

o fakt nemodlenia sa, ale o to, že dotyčný nikdy neprosil o potrebné dary pre spásu. V 
evanjeliách máme veľa výrokov Ježiša Krista o modlitbe, a aj veľa dôkazov, že on trávil 
v modlitbe dlhý čas, často celé noci. Apoštoli ho preto obdivovali, lebo oni to 
nedokázali. Poznali síce zo synagógy žalmy aj piesne, ale nedokázali sa osamote, 
vlastnými slovami, rozprávať s Bohom. Preto Pána prosili: Pane, nauč nás modliť sa, 
ako Ján naučil svojich učeníkov. A on ich naučil modliť sa najkrajšiu modlitbu. Všimli 
sme si, že ju nezačína Otče môj, alebo Otec Izraelitov, alebo Otec kresťanov, ale Otče 
náš? To znamená Otec všetkých ľudí na svete, a to bez výnimky! Touto lekciou Ježiš 

Prvé čítanie:  Nehnevaj sa, Pán môj, že ešte hovorím                                                    (Gn 18, 20-32) 
Žalm: VYSLYŠ MA, PANE, KEĎ ŤA BUDEM VZÝVAŤ                                                                                                                (Ž 138) 
Druhé čítanie: Oživil vás s ním a odpustil nám všetky hriechy                                        (Kol 2, 12-14) 
Evanjelium: Proste a dostanete                                                                                              (Lk 11, 1-13) 
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upozorňuje apoštolov aj na to, že modlitba môže byť rôzna. Väčšina z nás preferuje 
skôr ústnu modlitbu, ale buďme úprimní, že hoci ju ústa vyslovujú, naše srdce býva 
častokrát veľmi vzdialené, a tak upadáme do roztržitosti, šablónovitosti a strácame z 
modlitby opravdivú radosť. Preto máme dbať o to, aby ústna modlitba bola podopretá 
vnútorným sústredením. Naša modlitba má byť teda súkromná i verejná, o samote i v 
spoločenstve. V nej sa vedie zápas o zmysel a cieľ života, zápas o ľudstvo a svet, zápas 
o budúce generácie a zápas o Božie kráľovstvo. Preto aj nám treba denno-denne 
prosiť: Pane, nauč nás modliť sa! (J.Adamus – trojica.sk - krátené)                               

24. JÚL -  2. SVETOVÝ DEŇ STARÝCH RODIČOV A SENIOROV 
„Verš 92. žalmu „ešte aj v starobe budú prinášať ovocie“ je dobrou správou, 
skutočným „evanjeliom“, ktoré môžeme ohlásiť svetu pri príležitosti 2. svetového dňa 
starých rodičov a seniorov. Protirečí totiž zmýšľaniu sveta o tomto období života; no 
protirečí aj rezignovanému postoju niektorých z nás starších, ktorí majú len malú nádej 
a od budúcnosti už nič neočakávajú. Mnohým naháňa staroba strach. Považujú ju za 
istý druh choroby, ktorej je najlepšie sa vyhýbať. Myslia si: starí ľudia – to nie je naša 
starosť, mali by  zostať čo najďalej, možno 
spoločne v inštitúciách, ktoré sa o nich 
postarajú a uchránia nás, aby sme sa 
nemuseli zaťažovať ich problémami. To je 
„kultúra vyraďovania“: mentalita, ktorá 
umožňuje myslieť si, že sme iní ako títo 
najslabší a  že sa nás ich krehkosť netýka; 
predstavovať si, že cesty, po ktorých 
kráčame „my“ a „oni“ sú oddelené. V skutočnosti je však dlhý život požehnaním, ako 
nás učí Písmo, a starí ľudia nie sú vydedenci, od ktorých sa treba vzdialiť, ale živé 
znamenia Božej dobroty, ktorá daruje život v hojnosti. Požehnaný dom, v ktorom 
býva starý človek! Požehnaná rodina, ktorá si ctí svojich starých rodičov! (Z Posolstva 
Svätého Otca Františka na Svetový deň starých rodičov a seniorov 24. júla 2022) 

Ďakujem ti, Pane, 
za požehnanie dlhého života 

pretože tým, ktorí sa k Tebe utiekajú, vždy dopraješ, aby prinášali ovocie. 
Odpusť, mi Pane, že sa často vzdávam a bývam sklamaný; Neopúšťaj ma, keď mi 

ubúdajú sily. Nauč ma, aby som s nádejou pozeral na budúcnosť, ktorú mi uštedríš, 
na poslanie, ktoré mi zveruješ, a neprestajne ospevoval tvoju chválu. Urob ma 
nežným majstrom tvojej revolúcie, aby som s láskou ochraňoval svoje vnúčatá 

a všetkých maličkých, ktorí u teba hľadajú útočisko. Ochraňuj, Pane, pápeža 
Františka a daj, aby tvoja Cirkev, zbavila svet osamelosti a naše kroky upriam 

na cestu pokoja. Amen. 
Imprimatur:  Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS 
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SV. GORAZD – NÁSTUPCA SV. METODA 
Sv. Gorazd bol prvým a priamym nástupcom sv. Metoda v správe školy a zrejme aj 
arcibiskupstva. Dá sa povedať, že bol tretím apoštolom Slovákov, popri sv. Cyrilovi a 
Metodovi. Je najstarším známym kňazom a svätcom nášho 
pôvodu. Gorazd aj so svojimi spoločníkmi pochádzali z Veľkej 
Moravy, boli Slovenmi, teda presnejšia lokalizácia ich vlasti 
hovorí o území dnešného Slovenska. O živote sv. Gorazda vieme 
toho veľmi málo, o živote jeho spoločníkov – Klimenta, Angelára, 
Nauma a Savu ešte menej. Spomínajú sa, najmä sv. Gorazd v 
rukopisoch o živote Metoda a jeho učeníka sv. Klimenta 
Velického, neskoršieho bulharského biskupa. V roku 898 prišli na 
Veľkú Moravu legáti pápeža Jána IX.: arcibiskup Ján a biskupi 
Benedikt a Daniel. Pre Veľkú Moravu vysvätili jedného 
arcibiskupa a dvoch biskupov. Takmer s istotou môžeme tvrdiť, 
že tým arcibiskupom bol práve Gorazd. V roku 907 však 
Veľkomoravskú ríšu zničil vpád pohanských Maďarov. Mnohí kňazi ušli, slovanská 
liturgia takmer zanikla. Gorazd sa pravdepodobne uchýlil do Poľska, do Krakova, kde 
sa stal prvým arcibiskupom. Dosvedčuje to zápis v rukopisnom liturgickom kalendári 
zo 14. storočia z poľskej Vislice. S určitosťou však môžeme povedať, že Gorazd bol v 
dejinách druhým Slovákom, ktorý trpel za vieru (prvý bol Slavomír, príbuzný Rastislava 
a Svätopluka v r. 871). Gorazd bol prvým slovenským spisovateľom; preložil Sväté 
písmo do slovanského jazyka. Je prvým Slovákom, o ktorom kresťanská tradícia 
zachoval povesť svätosti. 
 

FARSKÉ OZNAMY 
PRAVIDELNÁ ADORÁCIA bude vo farskom kostole vo štvrtok od 16.00. do sv. omše.  
SPOVEDÁME v pracovných dňoch vždy polhodinu pred rannou sv. omšou a popoludní od 
17.00.  
ODPUSTKY – DEŇ STARÝCH RODIČOV A SENIOROV Apoštolská penitenciária vyhlásila 
dekrét o udelení plnomocných odpustkov pri príležitosti Svetového dňa starých rodičov a 
seniorov. Seniori môžu získať túto nedeľu odpustky účasťou na niektorej zo svätých omší, 
ktoré sa slávia pri príležitosti tohto dňa. Vzhľadom na to, že niektorí seniori sa zo 
zdravotných dôvodov nebudú môcť zúčastniť na svätej omši osobne, odpustky sú 
rozšírené aj na tých, ktorí sa jej zúčastňujú prostredníctvom televízie, rozhlasu alebo 
internetu. Odpustky sa udeľujú aj všetkým, ktorí pri príležitosti tohto dňa vykonajú "skutok 
milosrdenstva" a navštívia osamelého staršieho človeka. 
POZVÁNKA K letu patria rôzne letné radovánky aj v rámci nášho farského spoločenstva. 
Nasledujúci týždeň pozývame deti na opekačku, ktorá sa uskutoční v utorok 26.7. od 14. – 
17.00 vo Farskej záhrade na ul. Pod Švabľovkou (za priaznivého počasia). Stretnutie je pri 
kostole o 13.50. 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
17. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ  - 25. 7. – 31. 8. 2022   

 

pondelok 
25. 07. 

SV. JAKUB, APOŠTOL 
sviatok 

Sabinov 
6.45 +Peter +Margita +Jozef 

18.00 ZBP Jakub s rod. 

utorok 
26. 07. 

Sv. Joachim a Anna, rodičia 
preblahosl. Panny Márie 

spomienka 
Sabinov 

6.45 +Jozef 

18.00 ZBP rodiny 

streda 
27. 07. 

 
Sv. Gorazd a spoločníci 

spomienka 
Sabinov 

6.45 +Agnesa +Tomáš 

18.00 +Alfonz +Imrich 

štvrtok 
28. 07. 

Féria 
Sabinov 6.45 ZBP Marta (55r.) s rod. 

18.00 ZBP Helena 
Jakubovany 18.00 Za prvoprijímajúce deti 

piatok 
29. 07. 

Sv. Marta, Mária a Lazár 
spomienka 

Sabinov 
6.45 ZBP Marta 

18.00 
ZBP Štefan a Monika  

(55r. sobáša) 

Orkucany 18.00 ZBP Ján a Mária (55r. sobáša) 

sobota 
30. 07. 

Blahosl. Zdenka Cecília 
Schelingová, panna a 

mučenica 
spomienka 

večerné sv. omše z nedele 

Sabinov 
6.45 ZBP Marta s rod. 

18.00 ZBP Jozef 

Jakubovany 18.00 +členovia RB 

nedeľa 
31. 07. 

18. NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 10.30  
Orkucany 9.00 ZBP členov RB 

 
SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:  
Richard Wolf zo Sabinova a Mária Kandrová z Jarovníc 
Tomáš Tebeľák zo Sabinova a Júlia Slaminková z Hertníka 
Lukáš Rokošný z Ražnian a Zuzana Perergrínová zo Sabinova 
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. 

 


