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FARSKÝ LIST 33/2022 
14. AUGUST 2022 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 
 
 
 

 
UDRŽIAVAŤ OHEŇ 

Evanjeliá sú bezodnou studňou múdrosti. Vždy nás zaujmú niečím novým, dosiaľ 
nepočutým, nepovšimnutým alebo nepochopeným. Je to tak, ako keď viackrát čítame 
knihu alebo pozeráme ten istý film či počúvame tú istú hudbu. Vždy nachádzame niečo 

nové, niečo motivujúce a 
povzbudzujúce. Túto nedeľu nás 
chce Pán poučiť o pravom a 
nepravom pokoji. Keď už 
starozákonní proroci niekoľko 
storočí pred narodením Krista 
oznamovali jeho príchod na svet, 
titulovali ho ako Knieža pokoja. 
Ľudia unavení vojnami sa tešili, že 
konečne na zemi nastane doba 
trvalého pokoja a v tom duchu 

zmýšľali aj apoštoli. Ako asi na nich museli zapôsobiť Ježišove slová: Oheň som prišiel 
vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul! Myslíte si, že som prišiel darovať 
pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Oheň a voda v ponímaní orientálneho 
človeka boli symbolmi života a smrti. Voda čistí, osviežuje, dáva rast a plodnosť, ale 
keď sa hrádze pretrhnú, zaleje veľké oblasti, pričom ničí, pustoší a usmrcuje. Oheň 
hreje, roztápa, pretvára, spaľuje všetko nepotrebné a škodlivé, a tak sa stáva 
požehnaným darom. Beda však, keď sa vymkne spod kontroly. Potom obráti na popol 
aj tie najkrajšie diela ľudských rúk a neraz berie aj životy. Spomeňme si len na nedávny 
požiar Notre Dame v Paríži. Ak Kristus hovorí, že priniesol na svet oheň a krstom máme 
byť pokrstení, chcel povedať, že prišiel na to, aby sa obetoval, zabudol na seba a myslel 

Prvé čítanie:    Zrodila si ma, muža sváru v celej krajine                                            (Jer 38, 4-6.8-10) 
Žalm:                 PANE, PRÍĎ MI ČÍM SKÔR NA POMOC                                                                                                         (Ž 40) 
Druhé čítanie: Vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou                               (Hebr 12, 1-4) 
Evanjelium:      Neprišiel som darovať pokoj, ale rozdelenie                                          (Lk 12, 49-53) 
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len na nás a sám seba zničil smrťou na kríži. K takémuto postoju treba oheň lásky a silu 
Ducha Svätého, ktorý sa nad ním vznášal už pri jeho krste. Preto každý, kto prijme jeho 
učenie, kto sa ponorí do vody krstu, kto zahorí ohňom jeho lásky, bude hriať a 
zapaľovať, čistiť a spaľovať. Pán nás upozorňuje na oheň, ktorý priniesol z neba, a aj 
na zámer, ktorý má s nami na zemi. Ohňom je jeho slovo, učenie, príklad, ktoré by mali 
osvietiť naše mysle a zahriať naše srdcia. A ten, kto je kresťanom, má osobitné 
poverenie tento oheň udržiavať a rozdúchavať. Žime tak, aby naše kresťanstvo svietilo 
nielen nám na životnej ceste, ale aby sme osvecovali a zapaľovali aj iných. (J. Adamus– 
trojica.sk - krátené)        

TAJOMSTVO VIERY -  NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE 
Tajomstvo Nanebovzatia Panny Márie je článkom katolíckej viery. Jeho obsahom je 
istota, že Panna Mária bola po skončení pozemského života s telom aj dušou vzatá      
do nebeskej slávy. V tomto zmysle definoval tento 
článok viery dňa 1. novembra 1950 pápež Pius XII. 
Pápež tak slávnostne definoval nanebovzatie 
Panny Márie, čo kresťania verili od počiatku. Aj iné 
cirkvi (ortodoxná, arménska) uznávajú toto 
tajomstvo, nemajú ho však definované ako 
dogmu. Už cirkevní otcovia (Efrém Sýrsky, Timotej 
Jeruzalemský) v 4. storočí a neskôr Ján 
Damascénsky a iní tvrdili, že telo Panny Márie 
nepodliehalo porušeniu po smrti. Východné cirkvi 
pre toto tajomstvo používajú výrazy Usnutie 
alebo Transitus Panny Márie. Druhý výraz 
Nanebovzatie sa týka Panny Márie a znamená jej 
prijatie do neba, ktoré sa uskutočnilo osobitnou 
Božou milosťou. Pápež Pius XII. vo svojej 
slávnostnej formulácii tohto článku viery použil zaujímavý výraz, totiž že Panna Mária 
„po skončení pozemského života“ (expleto terrestris vitae cursu). Vyhol sa tak 
vyjadreniu o tom, či Panna Mária umrela a tak bola vzatá do neba s telom aj dušou, 
alebo či bola priamo vzatá do nebeskej slávy. Teológovia riešia túto otázku rôzne. 
Niektorí zastávajú názor o Máriinej smrti zdôvodňujúc ju tým, že aj Ježiš zomrel na 
kríži a Mária ako najužšie spolupracujúca s ním, išla tou istou cestou... Iní zas v smrti 
vidia dôsledok dedičného hriechu, preto zastávajú názor, že Panna Mária neumrela, 
pretože od dedičného a každého osobného hriechu bola uchránená, a preto nemohla 
umrieť. Teda otázka ostáva otvorená. Pápež Pius XII. v teologickom zdôvodnení tejto 
dogmy vychádza z toho, že Boh od večnosti hľadí s osobitnou záľubou na večné 
panenstvo Márie a keď prišla plnosť času (porov. Gal 4,4), uskutočnil svoj plán spásy 
ľudstva aj prostredníctvom privilégií, ktorými obdaril Matku svojho Syna, ktorý sa stal 
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človekom. Tajomstvo Nanebovzatia teda úzko súvisí s tajomstvom Nepoškvrneného 
počatia, ktoré ako článok viery slávnostne definoval pápež Pius IX. v roku 1854. Na 
vyhlásení dogmy o Nanebovzatí Panny Márie majú svoj podiel viaceré faktory, najmä 
tradícia, liturgia a náuka cirkevných otcov a teológov. Sv. Anton Paduánsky vysvetľoval 
Nanebovzatie Panny Márie pomocou citátu z Iz 60,13: nech ozdobia miesto mojej 
svätyne a okrášlim mesto svojich nôh... Pod „svätyňou“ a „mestom svojich nôh“ máme 
rozumieť telo Panny Márie, ktoré dalo poskytlo život druhej božskej osobe, Ježišovi 
Kristovi. Podobne aj najväčší teológovia a svätci ako Albert Veľký, Tomáš Akvinský, 
Bonaventúra, Bernard Siensky, Róbert Bellarmín, František Saleský, Alfonz a iní 
teológovia jednomyseľne zastávali názor o oslávení Panny Márie s telom aj dušou 
(banskastiavnica.fara.sk) 

FARSKÉ OZNAMY 
SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE, ktorú slávime v pondelok, je prikázaným 
sviatkom. Zaväzuje nás podmienka zúčastniť sa sv. omše. 
POHREB KARDINÁLA J. TOMKA bude v utorok, 16. 8. o 11.00 v košickej katedrále sv. 
Alžbety. Na jeho počesť zaznejú zvony o 11.00 vo všetkých kostoloch arcidiecézy. Pohreb 
môžete sledovať aj na obrazovkách vo vysielaní RTVS. Spomeňme si na zosnulého 
kardinála vo svojich modlitbách. 
PRIHLASOVANIE NA PRÍPRAVU na 1. sv. prijímanie pokračuje do 4. septembra, 
prihlasovanie na prijatie sviatosti birmovania (pre deviatakov ZŠ a starších) do 10. 
septembra. Na webovej stránke farnosti nájdete na obidve príležitosti formuláre na 
vyplnenie. Tie, prosím, doneste do kancelárie FÚ. 
ADORÁCIA bude v tomto týždni vo farskom kostole tradične vo štvrtok od 16.00. 
Záverečná pobožnosť a požehnanie o 17.45. 
FINANČNÁ ZBIERKA NA ŠKOLSKÉ POTREBY 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. 
 
SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:  
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 
Matej Smrek z Ratvaja a Barbora Lepáková zo Sabinova 
Šimon Kandráč z Jakubovian a Veronika Ihnátková z Košíc -Ťahanoviec 
Patrik Fecko zo Sabinova a Ivana Straková z Malého Šariša 
Patrik Filipak zo Sabinova a Mária Sabolíková z Lipian 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
20. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ  - 15. 8. – 21. 8. 2022   

 

pondelok 
15. 08. 

Nanebovzatie 
Preblahoslavenej  

Panny Márie 
slávnosť 

Sabinov 
6.45 ZBP Jozef s rodinou 

8.00  

18.00 ZBP Katarína a Zuzana 
Orkucany 17.00 ZBP Margita s rod. 

Jakubovany 18.30 
ZBP Vavrinec a Eva  

(40r. sobáša) 

utorok 
16. 08. 

Sv. Štefan Uhorský 
spomienka 

Sabinov 
6.45 ZBP Peter 

18.00 ZBP Ján (70 r.) 

streda 
17. 08. 

 
Féria Sabinov 

6.45 
+Štefan +Anna +Bartolomej 

+Margita 

18.00 
+Vladimír + rod. Uličná a 

Michalíkova 

štvrtok 
18. 08. 

Sv. Helena 
Spomienka 

Sabinov 6.45 
+Bartolomej +Mária +Milan 

+Jozef 
18.00 ZBP Erika s rod. 

Jakubovany 18.00 ZBP Peter (50r.) 

piatok 
19. 08. 

Féria 
Sabinov 

6.45 +Margita 
18.00 +Margita +Štefan 

Orkucany 18.00 +Antónia +Vincent +Ján 

sobota 
20. 08. 

Sv. Bernard, opát a učiteľ 
Cirkvi 

večerné sv. omše z nedele 

Sabinov 
6.45 +Ján +Anna +Ján +Jozef 

18.00 +Marcel +Cecília 

Jakubovany 18.00 ZBP rod. Konečná 

nedeľa 
21. 08. 

21. NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ  

Sabinov 

7.30 ZBP kňazi Marián a Miloš 

9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 9.00 
+Štefan +Mária +Andrej 

+Mária 

Orkucany 10.30 
+Anna +Jozef +Marta +Ján 

+Martin +Anna 
 


