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FARSKÝ LIST 38/2022 
18. SEPTEMBER 2022 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 
 

 
BOH HĽADÁ STRATENÉHO 
HĽADAŤ PRAVÉ HODNOTY 

Ako za čias Krista, tak aj dnes nechýbajú chytrí ľudia, prešibaní, kombinátori, ba 
dokonca klamári, podvodníci či defraudanti. V evanjeliách si môžeme všimnúť, že Ježiš 
nikdy neláme palicu nad človekom, a teda nezasypáva ho výčitkami alebo vyhrážkami 

a keď musel napomenúť, urobil to tak, 
aby nikoho neurazil. Tak je to aj v prípade 
správcu, ktorý svojmu pánovi 
rozhadzoval majetok, a predsa ho 
nakoniec pán pochválil. Správca bol 
prefíkaný. Vo chvíli, keď má vydať počet 
zo svojho šafárenia, kladie si otázku, čo 
má robiť a zároveň premýšľa, aby si 
zabezpečil slušnú budúcnosť. Keď 
predtým okrádal pána, teraz ešte viac s 
úmyslom zabezpečiť si pre seba výhodnú 

budúcnosť. A za toto počínanie ho pán chváli. Vieme, že Ježiš nás učí nesúhlasiť s 
hriechom a práve tu, keď chváli nepoctivého správcu, nám nehovorí o nejakej 
výnimke, práve naopak, dostáva sa nám vysvetlenia a zároveň povzbudenia v slovách: 
„Synovia tohoto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla“ (Lk 
16,8). Oni pre svoje ciele a dobro neľutujú žiadnu námahu a čas. Tak Ježiš naznačuje, 
ako často tí, ktorí prijali krst, volajú sa kresťanmi a dajú sa zahanbiť rôznymi 
pozemskými podvodníkmi. Synovia sveta urobia všetko pre svoje obohatenie a 
synovia svetla by sa mali dať zahanbiť? Veď synom svetla ide predsa o večnosť. Je to 
výzva pre kresťanov, aby boli oveľa viac pohotovejší, keď sa jedná o hodnoty, ktoré 
nemôže moľ zožrať, hrdza zničiť či zlodej ukradnúť. Tým Ježiš poukazuje, aby sme 
veciam, ktoré budú odmenené vo večnosti, venovali viac pozornosti, nebáli sa námah, 

Prvé čítanie:    Proti tým, „čo kupujú úbohých za peniaze“                                                (Am 8, 4-7)) 
Žalm:                 CHVÁĽTE PÁNA, LEBO DVÍHA CHUDOBNÝCH                                                                                          (Ž 113) 
Druhé čítanie   Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení                                                    (1Tim 2, 1-8) 
Evanjelium:     Nemôžte slúžiť aj Bohu aj mamone                                                              (Lk 16,1-13) 
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straty času, aby sme boli skutočne správcami, ktorých čaká odmena a pochvala, a nie 
zahanbenie alebo trest. V tom zmysle je potrebné chápať slová: „Robte si priateľov z 
nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov“ (Lk 16,9). 
Ježiš výslovne nespomína smrť, a predsa jasne naznačuje, aby človek, ktorý uveril v 
hodnoty Božie, využil všetko pominuteľné na získanie hodnôt večných. Boh nám 
nariadil podmaniť si a naplniť zem, vládnuť nad rybami, vtáctvom i zverou zeme. Boh 
vyžaduje od človeka čestný prístup k hodnotám, ktoré mu stvoril. Človek má všetko 
využiť pre svoje dobro, na splnenie poslania, ktoré mu určil Boh. A tak chápeme slová: 
„Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je 
nepoctivý aj vo veľkom“ (Lk 16,10). (P. Ľ. Stanček – vincentini.sk - krátené)   
 

SV. MATÚŠ – TEN, KTO NAŠIEL PRAVÉ HODNOTY 
Sv. Matúš je jedným z dvanástich apoštolov. Jeho pôvodné meno bolo Lévi. Bol 
vyberačom mýta, teda colníkom alebo mýtnikom v časoch Ježišových. Patril ku 
skupine ľudí, ktorou Židia opovrhovali, nazývali ich verejnými hriešnikmi (publikánmi). 

Popri vyberaní cla si 
totiž „privyrábali“ 
okrádaním.  Lévi mal 
svoju mýtnicu   
v Kafarnaume, kde 
Ježiš často verejne 
vystupoval. Je teda 
pravdepodobné, že 
počul mnohé z jeho 
rečí. Pri jednej 
príležitosti – bolo to 
hneď potom, ako 
Ježiš uzdravil 

chorého, ktorého spustili cez strechu – ho Ježiš videl sedieť na mýtnici, vtedy ho 
povolal a Lévi hneď išiel za ním. Keď ho potom kritizovali, že jedáva a chodí s 
hriešnikmi, povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať 
spravodlivých, ale hriešnikov.“ A tak Lévi zostal s Ježišom, aby ho už nikdy neopustil. 
Stal sa apoštolom Matúšom a napísal prvé zo štyroch evanjelií. Z toho vyplýva, že mal 
zmysel pre vyššie veci, že nebol úplne ponorený v peniazoch a hmote. Čo robil a kde 
sa pohyboval Matúš po Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní, nie je zaznamenané v 
žiadnom hodnovernom prameni. Tradícia hovorí, že hlásal evanjelium v Perzii, 
Partsku, Arábii a v Etiópii. Neznámy je aj dátum a miesto jeho smrti. Väčšina autorov 
tvrdí, že zomrel v Etiópii, dal ho zavraždiť etiópsky kráľ Hyrtakus. Stalo sa to kvôli tomu, 
že Ifigénia, kráľova neter, sa obrátila na kresťanstvo vďaka Matúšovmu kázaniu a 
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nechcela sa stať kráľovou manželkou, pretože zložila sľub panenstva. Kráľova zúrivosť 
sa teda obrátila proti Matúšovi. Matúšove pozostatky boli objavené v roku 1080 v 
Salerne v južnom Taliansku. Nevie sa, ako sa tam dostali. Umiestnili ich do chrámu, 
ktorý tam dal postaviť pápež Gregor VII. Symbolom evanjelistu Matúša je kniha 
evanjelií a postava človeka – je to preto, lebo svoje evanjelium začína rodokmeňom 
Ježiša Krista. (zivotopisysvatych.sk) 
 na obr.: Michelangelo Merissi da Caravaggio: Povolanie sv. Matúša 1599-1600. Originál 
obrazu sa nachádza v Kostole San Luigi dei Francesi v Ríme.  
 

ĎAKUJEME ZA ÚRODU 
Pane a Bože náš, Stvoriteľ 
všetkého, ty prostredníctvom 
nebeskej rosy a žírnosti zeme 
neprestávaš dávať hojnosť 
plodov; vzdávame vďaky tvojej 
láskavej velebnosti za 
pozberané plody a pretože si 
týmito darmi, ktoré sme prijali 
z tvojej dobrotivosti, splnil 
túžbu svojich veriacich, nech 
bez konca chvália tvoje 
milosrdenstvo a nech kráčajú 
uprostred časných dobier tak, 
aby vždy vyhľadávali večné. 
Skrze Krista, nášho Pána. 
Amen.  

 
FARSKÉ OZNAMY 

JESENNÉ KÁNTROVÉ DNI sú v nasledujúcom týždni v stredu, piatok a sobotu, záväzný je 
iba jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní je poďakovanie za tohtoročnú úrodu. 
Votívnu sv. omšu z týmto úmyslom budeme sláviť vo Farskom kostole v sobotu o 6.45. 
ORGANOVÝ KONCERT v stredu 21.9. o 19.30 Vás pozývame na organový koncert v rámci 
51. ročníka Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola. V organovom recitáli sa 
predstaví Francois Espinasse. Vstupné je dobrovoľné. 
POPOLUDNIE PRE DETI v sobotu 24.9. pozývame deti nášho farského spoločenstva stráviť 
spoločné chvíle na farskom dvore. Začiatok je o 14.00, ukončenie o 17.00 
SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:  
Martin Greš z Jakubovan a Nikoleta Hovancová z Polomy 
Tomáš Thuroczy z Prešova a Sára Špinlerová zo Sabinova 
Pavol Novák zo Sabinova a Michaela Poláková z Čadce – Kýčerka 
Kamil Samko z Jakubovan a Kristína Lipovská z Rožkovian 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
25. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ  - 19. 9 – 25. 9. 2022 

 

pondelok 
19. 09. 

Féria 
 

Sabinov 
6.45 

+Mária + Bartolomej 
+Filoména +Konštantín 

18.00 +Ján +Mária +Félix +Gizela 

utorok 
20. 09. 

Sv. Andrej Kim Taegon, 
kňaz, 

Pavol Chong Hasang 
a spoločníci, mučeníci 

Spomienka 

Sabinov 
6.45 

ZBP a pokoj v rodine 
Gajdošovej 

18.00 
+Štefan +Žofia +Marína 

+Emília 

Jakubovany 18.00 +Valéria (1.výr.) 

streda 
21. 09. 

Sv. Matúš, apoštola a 
evanjelistu 

Sviatok 

Sabinov 
6.45 ZBP Matúš s rod. 

18.00 ZBP Matúš (40 r.) s rod. 
Orkucany 18.00 +Daniel +Veronika 

štvrtok 
22. 09. 

Féria 
 

Sabinov 6.45 ZBP Mária 

18.00 ZBP Lenka s deťmi 

Jakubovany 18.00 
+Margita +Jozef +Margita 

+Pavol +Matúš 

piatok 
23. 09. 

Sv. Pio z Pietralciny, kňaz 
Spomienka 

Sabinov 
6.45 +Anna +Matej 

18.00 +Imrich +Anna +Dušan 
Orkucany 18.00 ZBP Ján 

sobota 
24. 09. 

Votívna sv. omša  
Na poďakovanie za úrodu 

 
Večerné sv. omše 

z nasledujúcej nedele  

Sabinov 
6.45 

+rodín Novotná a 
Galovičová 

18.00 +Mária +Michaela 

Jakubovany 18.00 +rod. Malcovská a Vojtková 

nedeľa 
25. 09. 

26. NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30  
18.00 +Andrej 

Jakubovany 9.00 ZBP Eva s rod. 

Orkucany 10.30 
ZBP Peter a Makária  

(15r. sobáša) 

 


