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FARSKÝ LIST 32/2022 
7. AUGUST 2022 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 
 
 
 

 
VÝZVA K PRIPRAVENOSTI A BDELOSTI 

Turista chcel prenocovať v kláštore kartuziánov. Prekvapený jednoduchým zariadením 
v izbe opýtal sa mnícha, ktorý ho sprevádzal: „Kde máte váš nábytok?“ „A kde máte 
vy svoj nábytok?“ odpovedal mních pohotovo otázkou na otázku. Ja? Ja tadiaľto len 
prechádzam. Presne tak aj my tadiaľto len prechádzame odpovedal mních... 

Výzva pripravenosti skrze vieru, ktorú 
nám Ježiš adresuje v nedeľnom 
evanjeliu  je pre večné šťastie. Ako 
budujeme svoju vieru? Na čom 
staviame základy? Čo považujem v 
našom živote za dôležité? Často krát si 
zakladáme na maličkostiach, 
zbytočnostiach. Takouto zbytočnosťou 
bol pre mnícha nábytok. Nechcem tým 
povedať, aby sme všetci žili ako 

kartuziáni, to vôbec nie, ale aby sme hľadeli na niečo trvalé čo nevyjde z módy, a čo 
moľ neničí. Mníchova pohotová odpoveď, že on tiež len tadeto prechádza svedčí o 
jeho viere vo večný život a k pripravenosti, keď príde Pán. Keď nás Boh vyzýva, aby 
sme bdeli, tak len preto, lebo chce nám dať podiel blaženosti a na svojej dokonalosti. 
Lež my sa staráme väčšmi o svoju dokonalosť tu na zemi a zabúdame na svoje 
zdokonaľovanie pre nebo. Niekedy človek koná tak, akoby tu končilo pre neho všetko. 
Zháňa, robí všetko preto, aby sa čo najlepšie zabezpečil, a keď mu niekto spomenie 
modlitbu, omšu, dobré skutky pre druhých, má na to jednoduchú odpoveď, na to je 
čas, keď budem starší, keď už nebudem vládať robiť. Ako však niečo nadobudnem, ak 
celý život o to nemám záujem? To je tak, ako keby som si povedal: „Budem vedieť hrať 

Prvé čítanie:    Keď si trestal protivníkov nás si povolal k sebe a oslávil                    (Múdr 18, 6-9)) 
Žalm:                BLAŽENÝ ĽUD, KTORÝ SI PÁN VYVOLIL ZA DEDIČSTVO                                                                              (Ž 33) 
Druhé čítanie: Čakal na mesto, ktorého staviteľom a tvorcom je Boh               (Hebr 11, 1-2. 8-19) 
Evanjelium:      Aj vy buďte pripravení                                                                                (Lk 12, 32-48) 
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perfektne na husliach.“ Ale nikdy si husle nekúpim, a nikdy na nich nezahrám. Ale Ježiš 
hovorí jasne, buďte pripravení. Nie je možné naučiť sa duchovne žiť na starosť, keď 
človek vieru odmieta počas svojho života. Môže sa stať, že to dopadne inak, ako si 
človek naplánuje. Preto nám Ježiš zdôrazňuje a hovorí aj v podobenstve: „Bedrá majte 
opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána“ (Lk 
12,35). Mať bedrá opásané bolo v starom zákone symbolom pripravenosti. Je 
potrebné, aby sme boli pripravení, lebo nás môže stretnúť niečo znenazdania. 
Väčšinou je to tak, že ak vchádzame do neznámeho priestoru sme ostražití, pozorní, 
pripravení sústrediť sa na to, čo môže prísť. Prečo tak často nekonáme, keď ide o to 
najdôležitejšie, o našu spásu. Ako sme pripravení? Aj pre mňa pripravenosť znamená 
vždy mať na pamäti hodinu príchodu pána, Kristovho príchodu? On sám nás 
povzbudzuje k tomu, vždy konať tak, aby jeho príchod bol nám na radosť, aby človek 
vtedy neľutoval to, ako prežíval čas jemu zverený na tejto zemi. Pán nás pozýva k 
vytrvalosti, k bedlivosti. Ak budeme pripravení, tak ako od nás očakáva, večná odmena 
nás určite neminie, veď On sám nazýva takých sluhov Blahoslavení. A z čoho môžeme 
mať väčšiu radosť, ako z toho, že sa budeme s Ním tešiť vo večnej sláve. (P. Ľ. Stanček 
CM – vincentini.sk - krátené)          

NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE T22 – SVEDECTVO ÚČASTNÍČKY 
V dňoch 28.-31. júla 2022 sa uskutočnilo Národné stretnutie mládeže v Trenčíne. 
Národné stretnutia mládeže sú prípravou na Svetové dni mládeže (SDM), kde sa 
mládež stretáva s pápežom. Najbližšie SDM sa konajú v roku 2023 v Portugalsku, 
v Lisabone. Hlavným mottom T22 bol výrok z Evanjelia 
podľa Lukáša: „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa.“ 
(Lk 1, 39) Ústredným motívom bolo slovo „vstať“, ktoré 
nás mladých sprevádzalo počas celého stretnutia. Keď 
chceme, aby sa nejaká veľká akcia vydarila, potrebujeme 
k tomu aj dostatok ochotných ľudí – dobrovoľníkov, ktorí 
pomôžu s jej organizáciou. Bez nich to jednoducho 
nejde. Pravdupovediac, zo začiatku sa mi tam ísť vôbec 
nechcelo, ale každým ďalším emailom, ktorý mi 
prichádzal s tým, že hľadajú dobrovoľníkov, som viac 
a viac nad tým uvažovala a nakoniec som sa rozhodla 
pomôcť. Podanie prihlášky, výberové konanie a nakoniec zaradenie do ubytovacieho 
tímu. Tak ako každý tím, aj ten náš mal nástup už o pár dní skôr pred začiatkom akcie. 
Čakali nás rôzne školenia, príprava škôl a samozrejme aj duchovná posila a troška 
zábavy v podobe nočného výstupu na miestny hrad a tanečná zábava. A potom prišiel 
deň „D“ kedy to všetko vypuklo. Ja som bola ubytovaná na škole na jednom zo sídlisk. 
Od centra mesta sme boli vzdialení 15 minút cestou MHD. Ešte v to doobedie sme 
však zistili, že miestni obyvatelia netušia, čo sa u nich v meste začína diať, a tak sme 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dobrovoľný príspevok na vydávanie Farského listu je 0,20€. Uzávierka príspevkov je vždy vo štvrtok do 17.00hod.  

ich do toho zasvätili. Hlavne staršia generácia z nás ostala veľmi prekvapená. Pre 
mnohé povinnosti som nemohla byť na každom bode programu, no aj napriek tomu 
som si to užila a v mnohom sa povzbudila. Chcem teda povzbudiť aj iných k službe 
v rôznej podobe: Neboj sa VSTAŤ a vykročiť vpred, prekročiť prah svojej komfortnej 
zóny a zažiť nové veci. (Kristína Čekanová) 

FARSKÉ OZNAMY 
PRIHLASOVANIE NA PRÍPRAVU NA 1. SV. PRIJÍMANIE Prosíme rodičov detí ktorý 
v nasledujúcom roku majú pristúpiť prvýkrát k sviatosti zmierenia a eucharistii, aby 
zapísali svoje deti na prípravu. Formulár nájdete na webovej stránke našej farnosti. 
Stiahnite si ho, vyplňte a prineste do kancelárie Farského úradu v úradných hodinách        
do 4. septembra. 
PRIHLASOVANIE NA PRÍPRAVU NA PRIJATIE SVIATOSTI BIRMOVANIA V septembri 
začíname aj prípravu na prijatie sviatosti birmovania, ktorá bude trvať počas 
nasledujúceho školského roka. Na prípravu pozývame tých, ktorí sú v deviatom ročníku 
ZŠ a starších. Formulár nájdete na webovej stránke našej farnosti. Stiahnite si ho, vyplňte 
a prineste do kancelárie Farského úradu do 10. septembra. 
ADORÁCIA bude v tomto týždni vo farskom kostole v piatok večer po sv. omši. Ako 
duchovnú prípravu pred odpustovou slávnosťou Nanebovzatia Panny Márie a zároveň 
poďakovanie za všetky preukázané milosti ju pripravili mladí členovia našej farnosti pod 
vedením p. kaplána Martina.  
PROGRAM ODPUSTOVEJ SLÁVNOSTI NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE 
SOBOTA, 13.8. 2022  
16.30 Večeradlo s Pannou Máriou (malý kostol) 
17.15 Slávnostné vešpery (malý kostol) 
18.00 Sv. omša nedeľná (farský kostol) 
NEDEĽA, 14.8. 2022 – 20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
7.30 sv. omša nedeľná (farský kostol) 
9.00 sv. omša nedeľná (farský kostol) 
10.30 Slávnostná odpustová sv. omša ku cti Nanebovzatej Panny Márie (malý kostol) – 
celebruje: vdp. Miroslav Turčík, farár v Pečovskej Novej Vsi a vicedekan sabinovského 
dekanátu 
18.00 vigílna sv. omša zo Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie (farský kostol) 
FINANČNÁ ZBIERKA NA ŠKOLSKÉ POTREBY Už tradične v čase letných prázdnin naša 
Farská charita organizuje finančnú zbierku na nákup školských pomôcok pre rodiny 
v núdzi. Môžete prispieť podľa vlastného uváženia a možnosti na túto zbierku odovzdaním 
svojho milodaru do vyznačenej schránky v našom farskom kostole. Vopred Pán Boh zaplať 
za vašu veľkodušnosť. 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
19. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ  - 8. 8. – 14. 8. 2022   

 

pondelok 
08. 08. 

Sv. Dominik, kňaz 
spomienka 

Sabinov 
6.45 

+Matej +Marek +Alena 
+František 

18.00 ZBP Andrej a Mária s rod. 

utorok 
09. 08. 

Sv. Terézia Benedikta 
od Kríža, panna a mučenica, 

patrónka Európy 
Sviatok 

Sabinov 
6.45 

+Róbert +Irena +Róbert 
+Vladimír 

18.00 +Jozef +Ján +Paulína 

streda 
10. 08. 

Sv. Vavrinec, diakon 
a mučeník 

Sviatok 
Sabinov 

6.45 ZBP Štefan (70r.) 

18.00 ZBP Anna 

Jakubovany 18.00 
ZBP rod. Kušnírova  

a Vojtkova 
štvrtok 
11. 08. 

Sv. Klára, panna 
spomienka 

Sabinov 6.45 +Vladislav 
18.00 +Mária +Imrich +Miroslav 

piatok 
12. 08. 

 
Féria 

 

Sabinov 
6.45 

ZBP Štefan a Ľudmila  
(40r. sobáša) 

18.00 ZBP Jana (50r.) s rod. 
Orkucany 18.00 +Ján +Agnesa +Ján +Helena 

sobota 
13. 08. 

Spomienka Panny Márie 
v sobotu 

večerné sv. omše z nedele 

Sabinov 
6.45 ZBP Ján (50r.) s rod. 

18.00 ZBP Margita (90r.) 

Jakubovany 18.00 ZBP rod. Petrova 

nedeľa 
14. 08. 

20. NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ                          

NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE  

Sabinov 

7.30 
ZBP rod. Talarovičova a 

Sinčakova 
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 9.00 ZBP Ľudmila (50r.) s rod. 
Orkucany 10.30 ZBP Valéria (60r.) 

 
SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:  
Lukáš Rokošný z Ražnian a Zuzana Peregrínová 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  
Michal Želinský zo Sabinova a Denisa Pulščáková zo Sabinova 


