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FARSKÝ LIST 36/2022 
4. SEPTEMBER 2022 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 
 
 
 

 
BOH MUSÍ BYŤ NA PRVOM MIESTE 

Keď máme na niekoho dajaké požiadavky, obyčajne mu ich nevysypeme všetky naraz, 
aby sme ho neodradili, ale povieme mu ich pomaly, postupne, aby si ich nielen lepšie 

zapamätal, ale aby sa aj s nimi stotožnil. Nedeľné 
evanjelium nám tiež ponúka požiadavky, ktoré mal 
Ježiš na svojich učeníkov. On ich tiež nevyslovil 
jedným dychom, ale evanjelista Lukáš ich akoby 
zhrnul do jedného miesta vo svojom evanjeliu, aby 
tvorili ucelený celok. Ježiš ich však povedal pri 
rôznych príležitostiach. Keby sme z nich chceli 
vybrať to najpodstatnejšie, museli by sme uznať 
skutočnosť, že na prvom mieste v živote musíme 
mať Boha a odstraňovať všetko, čo sa mu protiví. 
Kto sa takto postaví do Božej služby, ten nájde silu 
aj k tomu, aby trpezlivo niesol každodenné životné 
kríže. Môže sa nám však zdať, že Ježišove 
požiadavky sú príliš tvrdé a nereálne. Ale on sám 
ich zachovával, veď miloval svoju matku, ukazoval 

nežnú lásku deťom, prejavil súcit vdove, ktorá pochovávala syna, vzkriesil Jairovu 
dcéru, plakal pri hrobe priateľa Lazára a tiež plakal aj nad Jeruzalemom, keď svojím 
božským zrakom videl neveru jeho obyvateľov, a aj Boží trest, keď z mesta nezostane 
kameň na kameni…Pri tomto uvažovaní však musíme uznať, že naša reč je výrazovo 
bohatšia, ako reč, ktorou hovoril Ježiš. Keď citoval prvé prikázanie Starého zákona: 
Miluj svojho blížneho a maj v nenávisti svojho nepriateľa, nemusí tu ísť o skutočnú 
nenávisť. Biblický výraz nenávisť, znamená tiež nevšímať si, mať menej rád… Keď my 

Prvé čítanie:    Kto môže pochopiť, čo chce Pán?                                                           (Múd 9, 13-18) 
Žalm:                 PANE STAL SI SA NÁM ÚTOČIŠŤOM Z POKOLENIA NA POKOLENIE                                                        (Ž 90) 
Druhé čítanie: Prijmi ho už nie ako otroka, ale ako milovaného syna                    (Flm 9-10. 12-17) 
Evanjelium:      Kto sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom      (Lk 14, 25-33) 
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teda takto budeme chápať Ježišove slová, pochopíme, čo žiada od učeníkov: Boh musí 
byť na prvom mieste v našom živote, má sa stať normou nášho konania a všetko 
ostatné máme mať menej radi. Ak by sme na prvé miesto postavili niekoho iného, hoci 
aj svojich najbližších, potom by sa oni dostali na Božie miesto, ktoré im nepatrí, a tak 
by sme vlastne stvorenie urobili stvoriteľom, teda bohom. Ak niečo prevracia Boží 
poriadok, ak čosi vytíska Boha z nášho života, vtedy Kristov učeník musí dať prednosť 
Bohu. Tak zmýšľajme aj my. Rozvážne, dôsledne a pevne sa rozhodnime vziať na plecia 
kríž a kráčať za Kristom, ako jeho učeníci. (J. Adamus- trojica.sk - krátené)   
 

KATEDRÁLNY CHRÁM SV. ALŽBETY V KOŠICIACH 
Dóm svätej Alžbety v Košiciach je katedrálnym chrámom Košickej arcidiecézy. 
Pôvodne mestský farský kostol bol postavený na mieste staršieho kostola, ktorý 
vyhorel. Neskorogotickú stavbu z kresaných kameňov začali stavať okolo roku 1390 
a je to najväčší stredoveký kostol na 
Slovensku. Dostavali ho ako stredoveký 
pútnický chrám, pretože tu uchovávali relikviu 
Svätej krvi, ktorá vznikla pri miestnom 
eucharistickom zázraku niekedy po roku 1350. 
Chrám sa používal na bohoslužby už okolo 
roku 1430, hoci neskôr boli dostavané veže 
a až na začiatku 16. storočia aj svätyňa. Miesto 
bolo cieľom vychýrených pútí až do 
reformácie a okrem katolíkov sem putovali aj 
pravoslávni veriaci. Pápež Bonifác IX. v roku 1402 udelil pútnikom rozsiahle odpustky. 

Duchovné, architektonické, umelecké a liturgické 
dedičstvo prinieslo kostolu povesť najkrajšieho chrámu 
v celej bývalej podunajskej monarchii. Veľká časť 
stredovekého dedičstva sa v kostole zachovala dodnes: 
pútnická architektúra, fresky, oltáre. Po rozšírení 
reformácie chrám používali miestni evanjelici. Po 
zradikalizovaní spoločenských a náboženských pomerov 
v krajine v 17. storočí sa kostol stal symbolom  bojov 
medzi reformáciou a rekatolizáciou a vtedy bola zničená 
miestna relikvia Svätej krvi. V 19. storočí katedrálu 
poškodili viaceré prírodné pohromy, bola vážne 
narušená statika stavby, rozhodovalo sa o zbúraní alebo 
reštaurovaní objektu. Regotizácia Dómu bola najväčšou 
puristickou reštauráciou svojho druhu v Uhorsku, 

zakončená bola konsekrovaním 6. septembra 1896. (ke-arcidiecéza.sk) 
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7. SEPTEMBER – SPOMIENKA SV. KOŠICKÝCH MUČENÍKOV 
"Túžim spievať Te Deum spolu s vami na slovenskej 
pôde tu v Košiciach. Veď k tomuto mestu a k tejto 
cirkvi sa už niekoľko storočí viaže úcta ku košickým 
mučeníkom. Oni v zložitých okolnostiach na začiatku 
17. storočia položili spolu s mnohými obeťami 
vražedného násilia svoj život za Krista a za evanjelium. 
Dnes si s vďačným obdivom pripomíname týchto troch 
svedkov evanjelia. Oni aj v čase skúšky odolali 
lákaniam i mukám a radšej podstúpili smrť, ako by mali 
zaprieť vieru a vernosť Kristovi a Cirkvi. Toto ich 
vrcholné svedectvo svieti pred nami ako žiarivý príklad 
evanjeliovej dôslednosti, ktorý treba mať pred očami v 
ťažkých a riskantných chvíľach voľby, ktoré nechýbajú 
ani dnes." (z homílie pápeža Jána Pavla II. pri svätorečení 
košických mučeníkov, Košice, 2. 7. 1995) 
 

FARSKÉ OZNAMY 
ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA Začína nový školský rok, preto v pondelok, 5. 9. o 8.00 
budeme sláviť sv. omšu a vzývať pri nej dary Ducha svätého pre všetkých žiakov 
a študentov, pedagógov i rodičov. Na sv. omši pozývame žiakov a pedagógov našej CZŠ 
sv. Jána Krstiteľa ale aj žiakov a pedagógov i rodičov všetkých škôl na území nášho mesta. 
FARSKÝ DEŇ - POĎAKOVANIE Srdečné Pán Boh zaplať za Farský deň, ktorý sa uskutočnil 
v pondelok 29.8. Ďakujem vám, ktorí ste prišli v tak hojnom počte. Ďakujem pánu 
primátorovi a viceprimátorovi za prípravu guláša, p. Kolarčíkovi a p. Potockému za 
občerstvenie, ďakujem kostolníkom, členom farskej rady za služby v kostole i na fare, p. E. 
Burgrovej za odborný výklad, našim mladým dobrovoľníkom za program pre deti i za 
pomoc na farskom dvore a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tak 
vydarenému podujatiu. 
JUBILUJÚCI MANŽELIA V nedeľu 23. 10. 2022 o 15.00 v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach 
si môžu manželské páry pripomenúť svoje jubileum sobáša – 50., 55., 60. a viac rokov. Ak 
by mal niekto záujem zúčastniť sa tejto ďakovnej sv. omše s p. arcibiskupom v Košiciach 
nech sa záväzne prihlási v sakristii našich kostolov alebo v kancelárii FÚ. Treba nahlásiť 
mená a priezvisko a dátum sobáša do 12.9. 
PASTORAČNÁ VÝPOMOC UPC PREŠOV V tomto mesiaci budeme vo farnosti iba dvaja 
kňazi, preto sme privítali výpomoc kňazov z UPC v Prešove dp. M. Vargu a dp. M. Harčára, 
s ktorými sa tak môžete stretnúť v našej farnosti počas nasledujúcich týždňov. Rovnako 
ďakujeme za pomoc dp. M. Jurkovi, ktorý býva v našej farnosti.  
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
23. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ  - 5. 9 – 11. 9. 2022 

 

pondelok 
05. 09. 

Féria Sabinov 
6.45 +Margita +Alena +Marek 

8.00  
18.00 ZBP Marta 

utorok 
06. 09. 

Výročie posviacky Katedrály 
sv. Alžbety v Košiciach 

Sviatok 
Sabinov 

6.45 
+Alžbeta +Stanislava +Ján 

+Margita 

18.00 +Jozef +Peter 

streda 
07. 09. 

Sv. Marek Križin, Štefan 
Pongrácz a Melichar 

Grodziecki, kňazi a mučeníci 
Spomienka 

Sabinov 
6.45 ZBP Milena s rod. 

18.00 +rod.Štieberovej 

Orkucany 18.00 členovia RB 

štvrtok 
08. 09. 

Narodenie Preblahosl. 
Panny Márie 

Sviatok 

Sabinov 6.45 
+Andrej +Ladislav +Andrej 

+Anna +Mária 

18.00 ZBP Ľubomír (40r.) 

piatok 
09. 09. 

Féria 
Sabinov 

6.45 ZBP Nina a Sára 

18.00 
ZBP Pavol a Mária 

(45r.sobáša) 
Orkucany 18.00 +Ľudmila +Ján 

sobota 
10. 09. 

Féria 
 

Večerné sv. omše 
z nasledujúcej nedele  

Sabinov 
6.45 +Jozef +Zuzana 

18.00 +Mária +Jozef +Vladimír 

Jakubovany 18.00 
+Štefan +Mária +Andrej 

+Helena 

nedeľa 
11. 09. 

24. NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ  

Sabinov 

7.30 ZBP Peter a Beáta s rod. 
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 9.00 ZBP Anna (65r.) s rod. 
Orkucany 10.30 +Helena +Mária +Viktor 

SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:  
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 
Martin Greš z Jakubovan a Nikoleta Hovancová z Polomy 
Peter Žvanda zo Sabinova a Natália Vdovjaková z Popradu 
Adan Štofaník z Uzovského Šalgova a Soňa Knapíková zo Sabinova 
Tomáš Thuroczy z Prešova a Sára Šindlerová zo Sabinova 


