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FARSKÝ LIST 34/2022 
21. AUGUST 2022 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 
 
 
 

 
VSTÚPIŤ DO ŽIVOTA ÚZKOU BRÁNOU 

Iste všetci máme skúsenosť, že stojíme v dopravnom prostriedku a premýšľame nad 
tým, čo nás čaká, pričom ani nevnímame okolie. Zrazu vodič prudko zabrzdí a my 
máme čo robiť, aby sme udržali rovnováhu. Vtedy sa ustrašene začneme pozerať okolo 

seba a uvažovať, čo sa stalo. Táto situácia sa 
neprihodí iba pri cestovaní, ale aj v živote. Autobus 
nášho života celé desaťročia s nami uháňa, pričom 
naše dni, týždne, mesiace a roky pokojne plynú. 
Občas niečo zakolíše, zaškrípe, nakloní sa alebo nás 
odhodí, ale to už patrí k životu. Raz však autobus 
nášho života prudko zabrzdí a my sa zastavíme. 
Stačia sekundy, ktoré nami otrasú a človek sa razom 
preberie zo všetkých snov a ilúzií. O podobnom 
zážitku sme počuli aj v dnešnom evanjeliu. Ježiš 
vždy vystupoval ako zázračný lekár, milosrdný 
spasiteľ, vynikajúci rečník a diskutér, a tak sa ho 
ktosi spýtal: Pane, je málo tých, čo budú spasení? 
Touto otázkou ho vlastne vyprovokoval k šokujúcej 

odpovedi, v ktorej varuje ľudí pred ilúziami, že spásu možno spokojne dosiahnuť bez 
väčšej námahy, pričom stačí lenivá a vychodená náboženská rutina. Hovorí, že brána 
do neba je tesná a úzka, lebo široká a pohodlná cesta vedie do večného zatratenia. 
Ježiš jednoznačne hovorí o tesnej bráne do neba, aby tí, ktorí raz budú od nej 
odohnaní a budú počuť slová: Nepoznám vás..., nezostali prekvapení. Vtedy už 
nepomôže výhovorka: Pane, jedli sme s tebou a pili, na našich uliciach si učil. Dnes by 
sme slová evanjelia mohli trocha pozmeniť: Pane, veď sme katolíci a dobrí! Sme slušní 

Prvé čítanie:    Privedú všetkých vašich bratov zo všetkých národov                             (Iz 66, 18-21) 
Žalm:                 CHOĎTE DO CELÉHO SVETA A HLÁSAJTE EVANJELIUM.                                                                         (Ž117) 
Druhé čítanie: Koho Pán miluje, toho tresce                                                        (Hebr 12, 5-7. 11-13) 
Evanjelium:      Prídu od východu i západu a budú stolovať v Božom kráľovstve        (Lk 13, 22-30) 
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ľudia, takže nik nám nemôže nič vyčítať! A dobre vieš, Pane, že sme nikoho nezabili 
ani nikomu nič neukradli! Ty, že nás nepoznáš? Veď každú nedeľu sme počuli zvon na 
kostole, ale už nebol čas vstúpiť dovnútra. Ježiš uisťuje všetkých bez rozdielu, že kto 
nevyvinie námahu vstúpiť do života úzkou bránou, nedosiahne spásu a na jeho miesto 
prídu iní. Nezabúdajme, že nie pohodlná, široká a vyasfaltovaná cesta nás privedie do 
večného života, ale iba chodník, úzky, strmý, kamenistý a ťažko schodný. Chodník 
naplnený mnohými príkoriami, ťažkosťami a problémami. Je iba na mne, ktorú cestu 
si zvolím. Som úplne slobodný vo svojom rozhodnutí a Pán ho bude rešpektovať. (J. 
Adamus– trojica.sk - krátené)        

OHLIADNUTIE ZA FARSKÝM TÁBOROM 2022 
„Dobre vidíme iba srdcom, to hlavné je očiam neviditeľné.“ – tento citát použil 
francúzsky spisovateľ Antoine de Saint-Exupéry vo svojom diele Malý princ. A práve 
náš farský tábor sa niesol v duchu spolupráce s Malým princom a postavami, ktoré na 
svojich dobrodružstvách stretol. Ako spoločenstvo detí a animátorov sme 
prednedávnom vycestovali do lokality Mníchovského potoka neďaleko Bardejova, kde 
sme hneď v prvý deň stretli Malého princa, ktorý pricestoval na našu planétu 
a požiadal nás o pomoc. Počas každého dňa, ktorý sme na tábore strávili, sme 

spoznávali jednotlivé postavy, ktorým sme pomáhali v ich úlohách. Postupne sme sa 
zoznámili s nekompromisným a vypočítavým biznismenom, ktorý svet videl len cez 
čísla a vlastný zisk, či so zemepiscom, ktorému sme počas spoločnej túry na vyhliadku 
neďaleko Zborova pomohli zmapovať okolitú krajinu. Postave lampára sme dokázali 
vybudovať solárne panely, ktoré mu uľahčili prácu, a panovačnej kráľovnej sme 
ukázali, aká dôležitá je vzájomná úcta a spolupráca. Nádherné momenty sme zažili pri 
táborových tancoch, hre Kuriéri, vodnej oblievačke či skupinkových turnajoch. Na 
samý záver tábora sa nám Malý princ poďakoval za našu ochotu pomáhať a rozlúčil sa 
s nami, pričom zdôraznil, aké dôležité je nikdy nestratiť detskú radosť zo života 
a schopnosť byť prekvapeným a ohromeným. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí 
priložili ruku k dielu a pripravili nezabudnuteľný farský tábor. Hlavným organizátorom 
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Ivete a Michalovi, majiteľom Floriho chaty, všetkým animátorom, pánovi dekanovi 
a pánom kaplánom. No je potrebné poďakovať najmä všetkým deťom, ktorí sa tábora 
zúčastnili. Milé deti, ďakujeme vám za nádherné chvíle, ktoré sme spolu mohli prežiť 
a už teraz sa tešíme a pozývame vás na ďalší farský tábor o rok . 
Drahý Bože, ďakujeme Ti za všetky požehnania, ktorými si nás zahrnul počas 
tohtoročného farského tábora. Ďakujeme Ti za všetkých zúčastnených a prosíme Ťa, 
daj, aby sme tak ako Malý princ nikdy nezabúdali mať detskú radosť zo života a nikdy 
neprestali objavovať vlastné šťastie. Amen. (Tadeáš Šulik) 

 
FARSKÉ OZNAMY 

SVIATOSŤ ZMIERENIA Pripomíname vám možnosť prijatia sviatosti zmierenia pred 
odpustovou slávnosťou – v tomto týždni ako obvykle počas pracovných dní – ráno pred sv. 
omšou a večer od 17.00 
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. 
PÁN KAPLÁN (FARSKÝ VIKÁR) MARTIN MIŠKUF nastupuje na nové miesto po 
prázdninovej „výpomoci“ v našej farnosti. Vo filiálnych kostoloch sa s ním rozlúčime 
v nedeľu 28. 8. 
ODPUSTOVÁ (TITULÁRNA) SLÁVNOSŤ sa bude v našom Farskom kostole Mučeníckej 
smrti sv. Jána Krstiteľa sláviť v nedeľu, 28. 8. 2022 

PROGRAM ODPUSTOVEJ SLÁVNOSTI MUČENÍCKEJ SMRTI SV. JÁNA KRSTITEĽA 
SOBOTA, 27.8. 2022  
17.15 Slávnostné vešpery  
18.00 Sv. omša nedeľná 
NEDEĽA, 28.8. 2022 – 22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
7.30 sv. omša nedeľná 
9.00 sv. omša nedeľná  
10.30 Slávnostná odpustová sv. omša ku cti Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa 
celebruje: vdp. Mons. Vladimír Stahovec, farár -  Bratislava - Lamač 
18.00 sv. omša nedeľná 
PONDELOK, 29.8. MUČENÍCKA SMRŤ SV. JÁNA KRSTITEĽA 
6.45 sv. omša zo slávnosti 
9.00 slávnostná sv. omša: celebruje vdp. Martin Miškuf – pri tejto omši sa rozlúčime 
s pánom kaplánom Martinom 
POPOLUDNÍ FARSKÝ DEŇ SABINOVSKEJ FARNOSTI – podrobný program zverejníme 
v nasledujúcom týždni 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
21. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ  - 22. 8. – 28. 8. 2022 

 

pondelok 
22. 08. 

Preblahoslavená 
Panna Mária Kráľovná 

Spomienka 
Sabinov 

6.45 
ZBP bohuznámi manželia 

(60 r. sobáša) 

18.00 
ZBP Mária, Kristán, Anna, 

Peter 

utorok 
23. 08. 

Sv. Ružena Limská, panna 
spomienka 

Sabinov 
6.45 ZBP Kamil 

18.00 + Jozef 

streda 
24. 08. 

Sv. BARTOLOMEJ, 
APOŠTOL 
sviatok 

Sabinov 
6.45 

+ Matej +Anna +Ján  
+ Helena 

18.00 + Ľubomíra 

štvrtok 
25. 08. 

Féria 

Sabinov 
6.45 ZBP Anna s rod. 

18.00 
+Jozef +Klára +Štefan 

+Dominik 

Jakubovany 18.00 
+Helena +Bartolomej 

+Alexander 

piatok 
26. 08. 

Féria 
Sabinov 

6.45 +Štefan +Jozefína 
18.00 +Jozef +Terézia +Milan 

Orkucany 18.00 ZBP Irena (85 rokov) 

sobota 
27. 08. 

Sv. Monika 
spomienka 

večerné sv. omše z nedele  

Sabinov 
6.45 +Ján +Anna +Ján +Jozef 

18.00 +Marcel +Cecília 

Jakubovany 18.00 ZBP rod. Konečná 

nedeľa 
28. 08. 

22. NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 

MUČENÍCKEJ SMRTI SV. JÁNA 

KRSTITEĽA  

Sabinov 

7.30 +Andrej Goliáš 
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 9.00 +Augustín 

Orkucany 10.30 
ZBP rod. Palova a 

Kolpakova 
SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:  
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 


