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FARSKÝ LIST 31/2022 
31. JÚL 2022 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 
 
 
 

 
PRAVÉ ŠŤASTIE NIE JE MAŤ, ALE BYŤ 

V nedeľnom evanjeliu podľa sv. Lukáša počujeme, podľa nášho ľudského úsudku, 
spravodlivú požiadavku, ktorú ale Pán Ježiš odmietol vypočuť. Táto prosba sa týka 

bežnej záležitosti. Súrodenci sa nevedeli dohodnúť 
kvôli dedičstvu. A jeden z nich, ten ktorý sa cítil 
ukrivdený, sa dožadoval Ježiša ako svojho advokáta. 
Problém je bežný a vyskytuje sa často aj medzi nami 
kresťanmi. Výskyt tohto problému nás neprekvapuje, 
ale skôr nás prekvapuje odpoveď Pána Ježiša. „Dajte 
si pozor a chráňte sa všetkého lakomstva. Lebo aj keď 
má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí na 
jeho majetku.“ Viera v bohatstvo sa tak pre mnohých 
stáva náhradou za dôveru v Boha. Bohatstvo je 
veľkým božstvom súčasnosti. Jemu vzdávajú mnohí, 
ba možno väčšina ľudskej populácie inštinktívnu 
poctu. Šťastie merajú majetkom a podľa veľkosti 
bohatstva sa vzdáva aj úcta ľuďom. Vyplýva to z 

presvedčenia, že bohatstvom možno dosiahnuť všetko. Skutočne pravým bohatstvom, 
ktoré je prisľúbené tým, ktorí veria, je však Boh sám. Boh je Dobro a človek je skutočne 
bohatý, keď je dobrý. Jedine vtedy sa správne zabezpečujeme, keď konáme dobro. 
Ježiš nám umožňuje poznať, že pravé šťastie nie je ani v bohatstve, ani v blahobyte 
alebo v pohodlí, ani v ľudskej sláve a moci, ani v nijakom ľudskom diele, nech by bolo 
akokoľvek osožné, ani v žiadnom stvorení, ale jedine v Bohu, ktorý je prameň všetkého 
dobra a každej lásky: Pravé šťastie nie je v mať, ale v byť. Nechceme kritizovať tých, 
ktorí vedia rozmnožiť poctivou cestou svoj majetok, a ktorí svojím majetkom 

Prvé čítanie:  Čo bude mať človek zo všetkej svojej námahy?                                 (Kaz 1,2; 2,21-23) 
Žalm: PANE, STAL SI SA NÁM ÚTOČIŠŤOM Z POKOLENIA NA POKOLENIE                                                                            (Ž 90) 
Druhé čítanie: Hľadajte, čo je hore, kde je Kristus                                                       (Kol 3, 1-5.9-11) 
Evanjelium: A čo si nahonobil, čie bude?                                                                           (Lk 12, 13-21) 
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podporujú chudobných a možno i menej nadaných a schopných. Veď aj Pán Ježiš v 
podobenstvách chváli tých, ktorí dokázali rozmnožiť svoje talenty. Svoje slová 
adresujem tým, ktorí svoje schopnosti zneužívajú na úkor druhých, ktorí 
nespravodlivo nahromadili majetok, ktorí zadržiavajú spravodlivú mzdu. Nejde teda o 
to, aby prestali podnikať, tí ktorí čosi majú. Ale ide skôr o to, aby sme svojím túžbam 
dokázali dať správne hranice, aby sme neboli bohatí na úkor našich blížnych. Čínsky 
mudrc Konfucius hovorí: „Múdry človek sa vyhýba trom veciam. V mladosti 
zmyselnosti. Keď dosiahne mužný vek, bojovnosti. Keď dosiahne starecký vek, 
lakomstvu.“ Nech teda aj nás Pán dnes vedie k tomu, aby sme si zachovali správnu 
schopnosť „presadiť sa“. (P. Bernardín Šmid OFM – frantiskani.sk - krátené)          

SV. ALFONZ Z LIGOURI – PATRÓN SPOVEDNÍKOV 
Svätý  Alfonz Liguori sa narodil  27. septembra 1696 v Marianelle blízko Neapola. 
Modlitba, láska, jeho osobný vzťah s Kristom, ale aj jeho 
pastoračná starostlivosť z neho urobili veľkého majstra 
vnútorného života. Jedným z veľkých Alfonzových 
prínosov pre Cirkev bolo jeho dielo Morálna teológia. 
Toto dielo sa zrodilo z jeho schopnosti odpovedať na 
praktické otázky veriacich a z spoznania každodenných 
problémov veriacich. Alfonz sa postavil proti vtedajšiemu 
rigorizmu a legalizmu, ktoré do centra kládli hriech 
človeka. Alfonz mal dar vložiť teologickú reflexiu do služby 
veľkosti a hodnoty človeka, jeho morálneho svedomia a 
evanjeliovej milosti. Zomrel v Pagani, 1. augusta 1787. Za 
svätého bol vyhlásený v roku 1839. V roku 1871 bol 
vyhlásený za učiteľa Cirkvi a v roku 1950 za patróna spovedníkov a morálnych 
teológov. 

VYHLÁSENIE FARNOSTI KU KAUZE ZBÚRANIA KRÍŽOV 
S bolesťou a pohoršením sme prijali správu o zbúraní krížov v lokalite pod kopcom 
„Bachureň“  ľudovo nazývanou aj „Šanec“ kde sme sa aj v tomto roku na Svätý Piatok 
modlili Pobožnosť Krížovej cesty za hojnej účasti veriacich našej farnosti. Ide 
o vandalský čin, ktorý vyvolal veľké pohoršenie veriacich a obyvateľov nášho mesta. 
Farnosť Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa nie je vlastníkom pozemku ani samotných 
krížov – postavenie krížov bolo aktivitou dobrovoľníkov – členov našej farnosti, ale 
morálne sa cítime dotknutí a zahanbení, že v dobe keď sa toľko volá po tolerancii, sme 
svedkami takýchto bezprecedentných útokov na náboženské symboly, tak vzácne 
veriacim všetkých kresťanských cirkví, žijúcich aj na území nášho mesta. Sme si vedomí 
veľkej ťažkosti dopátrať sa zodpovedných za tento skutok, ale prosíme Všemohúceho 
Boha o milosrdenstvo a odpustenie. A to aj za tých, ktorí možno ani „nevedia čo činia“ 
Za farnosť: ThLic. Marek Haratim farár – dekan 
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FARSKÉ OZNAMY 
2. AUGUST - DEŇ CELODENNEJ ADORÁCIE 2. august je jeden z dvoch dní, ktoré nám určila 
naša arcidiecéza za deň celodennej poklony Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Poklona začne 
po rannej sv. omši vo Farskom kostole a bude trvať do 17.45, kedy bude záverečná 
pobožnosť a eucharistické požehnanie. Vzadu v kostole nájdete tabuľku – rozpis, aby ste 
sa zapísali k adorácii po polhodine. Môžete sa zapísať na určenú polhodinu aj viacerí. 
Srdečne pozývame všetkých aby ste prišli na adoráciu. Pozývame zvlášť žiakov 
a študentov, ktorí majú prázdniny. 
ODPUSTKY PORCIUNKULA 2. augusta (utorok) možno získať vo všetkých farských 
kostoloch úplné odpustky „Porciunkula“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je 
nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím 
v Boha). Okrem toho treba splniť obvyklé podmienky: stav milosti, sv. prijímanie 
a modlitba na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu) 
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ V JAKUBOVANOCH V nedeľu 7. augusta budeme sláviť v našom 
filiálnom kostole slávnosť titulu kostola ku cti sv. Vavrinca, diakona a mučeníka. Slávnostná 
sv. omša začína o 10.30. Hlavným celebrantom a kazateľom bude dp. Bystrík Sabo, kaplán 
v Jarovniciach. 
PRAVIDELNÁ ADORÁCIA bude vo farskom kostole vo štvrtok a v piatok od 16.00. do sv. 
omše. Vo filiálnych kostoloch v piatok od 15.30 hod.  
POBOŽNOSŤ FATIMSKEJ SOBOTY bude vo farskom kostole v sobotu ráno o 6:45 (po nej 
sv. omša) a v Jakubovanoch večer o 17:15. 
POBOŽNOSTI PRVEJ NEDELE Vo Farskom kostole 14.30 modlitba posv. ruženca, po nej 
pobožnosť a výmena ružencových tajomstiev.  
 
SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:  
Tomáš Tebeľák zo Sabinova a Júlia Slaminková z Hertníka 
Lukáš Rokošný z Ražnian a Zuzana Perergrínová zo Sabinova 
Marek Pečenka zo Sabinova a Kamila Orlovská z Milpoša 
Ján Balun zo Sabinova a Ester Adamová zo Sabinova 
Marek Sroka zo Sabinova a Katarína Čekanová zo Sabinova  

 
SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED PRVÝM PIATKOM 

 
 SABINOV JAKUBOVANY ORKUCANY 

PONDELOK 6.15-6.40 16.00 – 17.50   
UTOROK 6.15-6.40 16.00 – 17.50 16.00 – 17.50  
STREDA 6.15-6.40 16.00 – 17.50  16.00 – 17.50 

ŠTVRTOK 6.15-6.40 16.00 – 17.50   
PIATOK 6.15-6.40 15.00 – 17.30   

 
SPOVEĎ  CHORÝCH V TOMTO TÝŽDNI PO PREDCHÁDZAJÚCOM TELEFONICKOM DOHOVORE 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
18. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ  - 1. 8. – 7. 8. 2022   

 
 

pondelok 
01. 08. 

Alfonz Mária de Ligouri, 
biskup a učiteľ Cirkvi 

spomienka 
Sabinov 

6.45 ZBP František s rodinou 

18.00 ZBP Magdaléna (60r.) 

utorok 
02. 08. 

Féria 
Sabinov 

6.45 +Štefan +Anna 

18.00 
ZBP Mária a Jozef  

(45r. sobáša) 

Jakubovany 18.00 
+Štefan + rod. Galajdova a 

Čuchranova 

streda 
03. 08. 

 
Féria Sabinov 

6.45 
+František +Mária +Štefan 

+Eva +Ladislav  

18.00 +Štefan +Anna +Pavel +Anton 
+Mária 

Orkucany 18.00  
štvrtok 
04. 08. 

Sv. Ján Mária Vianney, kňaz 
spomienka 

Sabinov 6.45 ZBP Radovan, Marián, Karmen 

18.00 +Jozef 

piatok 
05. 08. 

 
 

Prvý piatok v mesiaci 
 

 

Sabinov 
6.45 +členovia RB 

18.00 +Milan +Ján +Magdaléna 

Orkucany 17.00 ZBP vnúčatá, deti a rodičia 

Jakubovany 18.00 +členovia RB 

sobota 
06. 08. 

PREMENENIE PÁNA  
sviatok 

večerné sv. omše z nedele 

Sabinov 
6.45 ZBP členov RB 

18.00 +Vojtech +Anna +Anton 

Jakubovany 18.00 ZBP členov RB 

nedeľa 
07. 08. 

18. NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ                          

SV. VAVRINCA V JAKUBOVANOCH  

Sabinov 

7.30 ZBP pre dobrodincov Jána 
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 10.30 
+Juraj +Helena +Imrich +Alojz 

+Mária 

Orkucany 9.00 +Veronika 
 


