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Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 
 
 
 

 
BOH HĽADÁ STRATENÉHO 

Boh je Láska a Milosrdenstvo. Boh miluje všetkých ľudí. Áno, miluje dobrých, ale – a 
čo je pre nás ľudí nepochopiteľné – i menej dobrých, ba dokonca aj zlých. Aj preto „k 

Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a 
počúvali ho. Farizeji a zákonníci šomrali“(Lk 15,1-
2a). Pätnásta kapitola Lukášovho evanjelia 
zaznamenáva Tri podobenstvá o milosrdenstve, tri 
krásne opisy Božej lásky k hriešnym ľuďom. Práve 
toto evanjelium, oslavuje v Ježišových slovách a 
postojoch Otcovo nekonečné milosrdenstvo. 
Dobre si všimnime, ako Lukáš zarámoval a zvýraznil 
tri Ježišove podobenstvá o milosrdenstve, ktoré 
odzneli počas Ježišovho výstupu do Jeruzalema, 
aby podstúpil potupnú smrť kríža, ale – a to 
predovšetkým – aby vstal z mŕtvych a aj nám 
daroval večný život. Snahou pisateľa tohto 
evanjelia bolo ukázať a zdôrazniť, že Boh nielenže 

je dobrý a odpúšťa hriešnikovi, ktorý sa k nemu navracia, ale starostlivo hľadá 
strateného, kým ho nenájde. To sa deje v podobenstve o stratenej ovci i o stratenej 
minci. To nás môže tešiť: Boh nás nikdy neopustí, aj keby nás celý svet opustil a 
zavrhol, Boh nikdy. Uisťuje nás o tom i tento verš 94. žalmu: „Lebo Pán neodvrhne svoj 
ľud a neopustí svoje dedičstvo“ (Ž 94,14). V treťom podobenstve je to sám Boh, ktorý 
v podobe otca ide v ústrety svojmu synovi. Už z diaľky ho vyzerá, skúma cesty, na 
ktorých by sa mohol jeho syn objaviť. Len čo ho zazrie, vykríkne radosťou. Nečaká na 
neho doma, ale beží mu naproti, objíma ho a bozkáva. Počuje slová, ktoré mu syn 

Prvé čítanie:    Pán sa zriekol zámeru a nedopustil skazu, ktorú vyhlásil            (Ex 32, 7-11.13-14) 
Žalm:                 VSTANEM A PÔJDEM K SVOJMU OTCOVI                                                                                                  (Ž 51) 
Druhé čítanie: Kristus prišiel zachrániť hriešnikov                                                         (1Tim 1, 12-17) 
Evanjelium:    V nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie (Lk 15,1-32) 
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opakuje, ale jeho srdce ich nevníma. Prikazuje, aby ho obliekli do najlepších šiat a 
necháva vystrojiť veľkú hostinu, aby jeho návrat oslávil. Prekvapuje nás, že evanjelium 
popisuje synov odchod do ďalekej krajiny len stroho, a ani teraz, pri jeho návrate, sa 
vôbec nezmieňuje o jeho vnútornom rozpoložení. Lukáš chce ukázať a zdôrazniť, že 
bežná otcova láska spočíva na synovi, ktorý je doslova unesený zo slávnostnej 
atmosféry plnej radosti, hudby a tanca. To všetko je prejavom prekypujúcej otcovej 
radosti. Skutočne nás udivuje, ako Boh hľadá strateného človeka na strmých cestách. 
A rovnako nás prekvapuje, že Boh si nedá pokoj, kým strateného nenájde. Práve tým 
je náš Boh úplne iný, je plný lásky, ktorú si vôbec nezaslúžime. Pred jeho 
zhovievavosťou bez hraníc sa každá vypočítavosť stráca. Táto láska zasahuje srdce 
strateného a znovunájdeného syna. (P. Ľ. Stanček – vincentini.sk - krátené)   
 

SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA – PATRÓNKA SLOVENSKA 
Sedembolestnú Pannu Máriu si uctievajú Slováci ako svoju národnú Patrónku. V iných 
krajinách je známa pod menom „Bolestná Panna Mária“ (lat. Virgo Maria Dolorosa). 
Samozrejme, „sedem“ je symbolické číslo. Panna Mária mala vo svojom živote mnoho 
bolestí. Celý jej život je popretkávaný nečakanými, bolestnými udalosťami. Číslo 
sedem v biblickom slova zmysle znamená plnosť. No predsa tradícia hovorí o 
konkrétnych siedmich bolestiach, ktoré Panna 
Mária vo svojom živote prežila. Sú to: 

1. Proroctvo Simeona v chráme („tvoju 
dušu prenikne meč“) 

2. Útek do Egypta pred kráľom 
Herodesom, ktorý chcel zabiť malého 
Ježiša 

3. Strata dvanásťročného Ježiša v 
chráme 

4. Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste 
5. Ukrižovanie a smrť Ježiša 
6. Snímanie z kríža 
7. Ježišov pohreb 

Prvé stopy sviatku Sedembolestnej Panny Márie badať v 15. storočí. Pre celú Cirkev 
bol ustanovený pápežom Benediktom XIII. v roku 1727. Ten istý pápež povolil, aby sa 
Sedembolestná Panna Mária uctievala ako Patrónka Slovenska. Najväčšou národnou 
svätyňou Sedembolestnej Panny Márie je u nás bazilika minor v Šaštíne. Dejiny tohto 
chrámu siahajú do roku 1564. Za baziliku minor bola vyhlásená pápežom Pavlom VI. v 
roku 1964. Ten istý pápež v roku 1966 riadne ustanovil a vyhlásil Sedembolestnú 
Pannu Máriu za hlavnú Patrónku Slovenska. (zivotopisysvatych.sk) 
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TAJOMSTVO KRÍŽA 
Čo videl apoštol a evanjelista Ján pod krížom? Určite to, čo videli iní: Ježiš, nevinný a 
dobrý, brutálne zomiera medzi dvomi zločincami. Jedna z mnohých nespravodlivostí, 
jedna z mnohých krvavých obetí, ktoré nemenia dejiny, jedna z mnohých ukážok, že 
tok udalostí vo svete sa nemení: dobrí sú odstránení a zlí víťazia a prosperujú. V očiach 
sveta je kríž prehrou. Aj nám hrozí nebezpečenstvo, že sa zastavíme pri tomto prvom 
povrchnom pohľade, že neprijmeme logiku kríža; že neprijmeme, že Boh nás 
zachraňuje dovoľujúc, aby sa na ňom vyzúrilo zlo sveta. Neprijať, alebo len slovami, 

Boha slabého a ukrižovaného a snívať o bohu silnom 
a triumfálnom. Je to veľké pokušenie. Koľkokrát 
túžime po kresťanstve víťazov, po triumfálnom 
kresťanstve, ktoré by bolo dôležité a významné, 
oslavované a uctievané. Ale kresťanstvo bez kríža je 
svetské a stáva sa neplodným. Svätý Ján videl v kríži 
Božie dielo. Spoznal v ukrižovanom Kristovi Božiu 
slávu. Nehľadiac na zdanie videl, že On neprehral, ale 
je Boh, ktorý sa dobrovoľne ponúka za každého 
človeka. Prečo to urobil? Mohol si zachrániť život, 
mohol sa držať obďaleč od našich najbiednejších a 

najkrutejších dejín. A predsa, chcel vojsť do vnútra, ponoriť sa do nich. Preto si vybral 
najťažšiu cestu: kríž. Aby nebol na zemi žiadny človek až tak zúfalý, že by sa s ním 
nemohol stretnúť. Dokonca aj v beznádeji, v tme, v opustenosti, v hanbe za svoju 
biedu a omyly. Práve tam, kde si myslíme, že Boh nemôže byť, práve tam vstúpil. 
Zachraňuje, lebo Boh zobral na seba dokonca aj našu opustenosť. S ním už nie sme 
viac sami, už nikdy viac. (z homílie Svätého Otca Františka, Prešov, 14.9. 2021) 

FARSKÉ OZNAMY 
SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE nie je prikázaným sviatkom, ale je to deň 
pracovného pokoja. Sv. omše budú preto dopoludnia ako v nedeľu. Pravidelná adorácia a 
večerná sv. omša nebude! 
SALEZIÁNSKA RODINA V SABINOVE  pozýva všetky deti, ktoré chcú počas školského roka 
chodiť na stretká a tráviť svoj voľný čas v saleziánskom duchu na MAXISTRETKO 11.9.2022 
o 15.00 do saleziánskeho strediska. Pozývame aj rodičov. 
ZBIERKA NA RÁDIO LUMEN na budúcu nedeľu 18.9. sa koná zbierka na katolícke Rádio 
Lumen. Podporte toto známe rádio svojím milodarom do vyznačených schránok v našich 
kostoloch. Srdečné Pán Boh zaplať! 
SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:  
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 Špinlerová zo Sabinova 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
24. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ  - 12. 9 – 18. 9. 2022 

 

pondelok 
12. 09. 

Najsv. Meno Márie 
Spomienka 

Sabinov 
6.45 +Jozef +Helena +Ján 

18.00 
ZBP Peter a Marta  

(35 r. sobáša) 

utorok 
13. 09. 

Sv. Ján Zlatoústy, biskup 
a učiteľ Cirkvi 

Spomienka 
Sabinov 

6.45 +Juraj +Róbert +Peter 

18.00 +Mária +Michal +Miroslav 

streda 
14. 09. 

Povýšenie sv. Kríža 
Sviatok 

Sabinov 
6.45 

+Margita +Anton +Agáta 
+Ladislav 

18.00 ZBP Jana a Ľubomír 
Orkucany 18.00 +Žofia +Helena +Alžbeta 

Jakubovany 18.00 +Augustín (1. výročie) 

štvrtok 
15. 09. 

SEDEMBOLESTNÁ PANNA 
MÁRIA, PATRÓNKA 

SLOVENSKA 
SLÁVNOSŤ 

Sabinov 

7.30  

9.00 
ZBP Juraj a Terézia  

(50 r. sobáša) 

10.30 ZBP rodiny 

Orkucany 9.00 ZBP Lenka 

Jakubovany 10.30 +Terézia 

piatok 
16. 09. 

Sv. Kornel, pápež a sv. 
Cyprián, biskup, mučeníci 

Spomienka 

Sabinov 
6.45 ZBP Lukáš (40r.) s rodinou 

18.00 Za život 
Orkucany 18.00 + rod. Sabolovej 

sobota 
17. 09. 

Féria 
 

Večerné sv. omše 
z nasledujúcej nedele  

Sabinov 
6.45 +Andrej +Margita +Jozef 

18.00 +Milan +Margita +Štefan 

Jakubovany 18.00 +Irena +Róbert +Mária +Matej 

nedeľa 
18. 09. 

25. NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ  

Sabinov 

7.30 +Regína (1. výročie) 
9.00 ZBP Stanislav (60r.) 

10.30  
18.00  

Jakubovany 9.00 ZBP Cyril s rod. 
Orkucany 10.30 ZBP rodiny 

 


