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FARSKÝ LIST 35/2022 
28. AUGUST 2022 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 
 
 
 

 
SV. JÁN KRSTITEĽ - SLUŽOBNÍK A MUČENÍK PRAVDY 

O mučeníckej smrti Jána Krstiteľa za kráľa Herodesa Antipasa, píšu evanjelisti Marek, 
Matúš, Lukáš ako aj veľký židovský dejepisec Jozef Flávius. Herodes ho dal uväzniť, 
pretože mu vyčítal jeho nemravný život. Herodesova cudzoložná manželka Herodiada 

dosiahla, že ho dal sťať. Svätý kňaz 
Béda Ctihodný sa takto zamýšľa nad 
Jánom Krstiteľom: „Pánov 
blahoslavený predchodca v narodení, 
hlásaní a smrti osvedčil vo svojom 
zápase silu, hodnú pohľadu neba. 
Právom opäť slávime jeho narodeniny, 
lebo on nám tento deň urobil svojím 
vlastným mučeníctvom slávnym a 
ozdobil ho ružovou žiarou svojej krvi. 
Právom uctievame jeho pamiatku 
s duchovnou radosťou, veď on uzavrel 

svedectvo, ktoré vydal pre Pána, pečaťou mučeníctva. A niet pochyby, že svätý Ján 
znášal žalár a okovy pre svedectvo o našom Vykupiteľovi, ktorého predchádzal, a za 
neho položil aj život. Prenasledovateľ mu síce nepovedal, aby zaprel Krista, ale aby 
zamlčal pravdu; a predsa zomrel za Krista. Veď sám Kristus vraví: „Ja som pravda“. A 
tak naozaj vylial krv za Krista, lebo ju vylial za pravdu. A ako narodením, hlásaním a 
krstom vydával svedectvo tomu, ktorý sa po ňom narodí, bude hlásať a bude 
pokrstený, tak aj svojím utrpením naznačil, že bude trpieť aj Kristus. Taký veľký muž 
teda dokončil po dlhých útrapách v okovách pozemský život preliatím krvi. Ale pre 
ľudí, ako bol Ján, to nebolo ťažké, skôr ľahké a žiadúce znášať časné muky za pravdu, 

Prvé čítanie:    Buď pokorný a nájdeš milosť u Boha                                              (Sir 3, 19-21.30-31) 
Žalm:                 VO SVOJEJ DOBROTE, BOŽE, PRIPRAVIL SI DOM CHUDOBNÉMU                                                           (Ž68) 
Druhé čítanie: Priblížili ste sa k vrchu Sion a k mestu živého Boha               (Hebr 12, 18-19.22-24) 
Evanjelium:      Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený (Lk 14, 1.7-14) 
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lebo vedeli, že odmenou za ne bude večná radosť. Žiadali si smrť, ktorá ich aj tak 
z prirodzenej nevyhnutnosti, neodvratne čakala, aby ňou vyznali Kristovo meno a 
získali palmu večného života. Preto správne hovorí Apoštol: „Veď vy ste od Krista 
dostali milosť nielen v neho veriť, ale aj trpieť pre neho.“ Hovorí teda, že je to Kristov 
dar, keď vyvolení trpia pre neho, lebo inde vraví: „Utrpenie tohoto času nie sú hodný 
porovnania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.“  

DAR POKORY 
Pravej pokore učí Ježiš: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom“ (Mt 
11,29). Pokora je stav odpútať sa od seba, slúžiť z lásky bratom a sestrám, nie                        
z vypočítavosti, túžby po chvále, poctách, uznaní, ale vedome a dobrovoľne 
nasledovať Krista, plniť vôľu Božiu. Pokora je dar, ktorý dáva Boh každému a s ktorým 
máme spolupracovať. Pravá pokora spočíva v tom, že pre Krista máme sa zriecť 
všetkého, čo nepatrí jemu. Podobenstvom Ježiš učí, aby sme sa stali pokorní pred 
Bohom, aj pred blížnymi. Nie je to 
automatické. Kto chce vystaviť čím vyššiu 
budovu svätosti, tým hlbšie musí vyhĺbiť 
základy pokory. Pokora je soľ svätosti. 
Nikdy nezabudnúť prežívať prítomný 
okamih ako dar od Boha. Vysvetlenie 
týchto slov dnes dáva Cirkev. Tomáš 
Kempenský v Nasledovaní Krista píše: 
„Krehkí sme všetci, ale ty nikoho 
nepokladaj za krehkejšieho, ako si ty sám.“ A sv. Filip sa denne modlieval: „Pane, niet 
takého hriechu, ktorého by som sa nedopustil, keby si odtiahol odo mňa svoju ruku.“ 
Pokora urobila svätých milými v očiach Boha. Pokora Panny Márie je stále aktuálnou 
školou každej doby a každého človeka, tým viac kresťana, ktorý uveril v jej Syna. 
Nestrácajú na časovosti slová z Magnifikat : Boh „rozptýlil tých, čo v srdci pyšne 
zmýšľajú“ (Lk 1-51). (P. Ľ. Stanček- vincentini.sk - krátené)   

ARCIDIECÉZNE STRETNUTIE MINIŠTRANTOV „MIKE“ 2022 
Jednu sobotu sa partia miništrantov v spoločnosti p. kaplána Františka vybrala na 
MIKE, čo je stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy. Spoločne sme sa dopravili                     
do Prešova ku kostolu Kráľovnej Pokoja, kde sme boli na omši, ktorú celebroval Mons. 
Bernard Bober. Počas kázne sa prihovoril miništrantom a podporil ich v miništrantskej 
službe. „Kňaz je najšťastnejší vtedy, keď k oltáru neprichádza sám, ale aj v spoločnosti 
miništrantov. ”  Po omši nasledoval rozhovor s Mons. Bernardom Boberom, počas 
ktorého sa miništranti pýtali na jeho miništrovanie, rodičov, obľúbené jedlo, frajerku 
a či pije pivo. Na obed sme sa všetci spoločne pomodlili modlitbu Anjel Pána. Následne 
sme sa presunuli do areálu vedľa kostola, kde bol pre nás prichystaný guľáš a voda.                 
Po občerstvení sa nám predstavili policajti so služobnými psami, ukázali nám výstroj  
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a požičali ju na vyskúšanie. Po nich sa dostavil hokejista Juraj Valach, ktorého taktiež 
chlapci zasypali otázkami o jeho živote a povolaní.  Neskôr sme si vyskúšali stanovištia 
a súťaže, čo boli pre nás pripravené. Po ich absolvovaní nasledovala tombola, 
ocenenie a vyhodnotenie súťaží. Nakoniec sme sa všetci spoločne pomodlili a plní 
zážitkov sme sa s požehnaním vybrali domov. (Šimon Rabatin) 

FARSKÉ OZNAMY 
FARSKÝ DEŇ Srdečne Vás pozývame na Farský deň, ktorý organizuje naša farnosť                             
za výdatnej pomoci mnohých dobrovoľníkov. Farský deň začína v pondelok, 29.8.  
slávnostnou sv. omšou o 9.00. Od 14.00 je pripravený pestrý program, na dvore farského 
úradu je pripravené občerstvenie, privítame tiež ak sa podelíte so svojimi darmi. Večer 
o 18.00 vás pozývame na koncert gospelovej kapely Slnovrat. Večerná sv. omša 
v pondelok nebude! Podrobný program nájdete na plagátoch na výveskách a na webovej 
stránke farnosti 
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. 
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 ZMIERENIA PRED PRVÝM PIATKOM 
 

 SABINOV JAKUBOVANY ORKUCANY 
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 V UTOROK A STREDU 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
22. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ  - 28. 8. – 4. 9. 2022 

 

pondelok 
29. 08. 

Mučenícka smrť sv. Jána 
Krstiteľa 
Slávnosť 

Sabinov 
6.45  

9.00 ZBP Blažena, Oliver, Denis 

utorok 
30. 08. 

Féria 
Sabinov 

6.45 +Juraj +Anna +Ján 

18.00 +Štefan +Mária 

Jakubovany 18.00 
+Andrej +Helena +Jozef 

+Margita 

streda 
31. 08. 

Féria 
Sabinov 

6.45 +Jozef +Helena 

18.00 
+Anna +Tomáš +Hermína 

+Pavol 
Orkucany 18.00  

štvrtok 
01. 09. 

Féria Sabinov 6.45 ZBP Štefan a Anastázia 
18.00 +Anton +Peter 

piatok 
02. 09. 

Prvý piatok v mesiaci 
Votívna omša o Najsv. Srdci 

Ježišovom 

Sabinov 
6.45 + členovia RB 

18.00 +Margita +Anna +Štefan 
Orkucany 17.00 +členovia RB 

Jakubovany 18.00 +členovia RB 

sobota 
03. 09. 

Sv. Gregor Veľký, pápež 
a učiteľ Cirkvi 

spomienka 
večerné sv. omše z nedele  

Sabinov 
6.45 ZBP členovia RB 

18.00 +Kristína 

Jakubovany 18.00 ZBP členovia RB 

nedeľa 
04. 09. 

23. NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ  

Sabinov 

7.30 +Ján 
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 9.00 ZBP Mária a Ľubomír s rod. 
Orkucany 10.30 ZBP Mária 

SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:  
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 
Radovan Falat zo Sabinova a Jana Hužvárová zo Sabinova 
Martin Sedlačko zo Sabinova a Lenka Blaščáková zo Sabinova 
Matúš Ižarik zo Sabinova a Andrea Verešpejová z Pečovskej Novej Vsi 


