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30. TÝŽDEŇ CEZ ROK
deň

pondelok

25. 10.
utorok

26. 10.

liturgický prehľad

Féria

Féria

Féria

28. 10.

piatok

Féria

29. 10.

sobota

30. 10.

Sabinov

+Jozef

18.30

Za uzdravenie - Štefan

6.45

Sabinov

+Jozef +Anna +Fedor

18.30

+Juraj +Helena +Bartolomej
+Ladislav +Michal +Ján

18.30

ZBP bohuznáma rodina

18.30

ZBP Katarína a Mária
+Andrej +Helena +Jozef +Margita
+Vladimíra

6.45

Sabinov

+Marián (1. výročie)

Jakubovany 18.30

6.45

Sabinov

ZBP Iveta a Ján

18.30
Orkucany 18.30

+Emília
+Mária +Ján +Anna +Ján

6.45
Sabinov
Spomienka Panny Márie
18.30
v sobotu
večerné sv. omše z nasl. nedele Jakubovany 18.30
Orkucany 18.30

+Karol +Regína +Ján +Katarína
ZBP Matúš s rod.
ZBP Ľubomír s rod.

7.30

nedeľa

31. 10.

9.00

31. NEDEĽA

Sabinov

večerné sv. omše z nasledujúcej
slávnosti

Orkucany

10.30

V CEZROČNOM OBDOBÍ

18.30
Jakubovany

10.30
9.00

ZBP Jana a Miroslav s deťmi
+Vojtech +Mária +Margita +Štefan
+Margita +Anna

Sviatosť zmierenia:
vo Farskom kostole v prac. dňoch ráno 30 min. pred sv. omšou a:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

Sabinov
16.00 – 18.00
16.00 – 18.00
16.00 – 18.00
16.00 – 17.45
16.00 – 18.00

30. týždeň cez rok

dobrovoľný príspevok

+Ján +Mária +Štefan +Veronika

18.30

Orkucany

24. október 2021

+ rod. Vaňova, Bodnárova +Jozef

6.45

Sabinov

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov
Sviatok

štvrtok

čas

6.45

Jakubovany 18.30

streda

27. 10.

miesto

Jakubovany

16.30 – 18.00

Sv. prijímanie
vo Farskom kostole: 16.30, 17.00, 17.30
filiálne kostoly – keď sa spovedá: 17.00, 17.30

Orkucany
16.30 – 18.00

Prvé čítanie:
Žalm:
Druhé čítanie:
Evanjelium:

Privediem ich späť; bude medzi nimi slepý i chromý.
Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.
Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.
Rabboni, aby som videl!

(Jer 31, 7-9)
(Ž 126)
(Hebr 5, 1-6)
(Mk 10, 46b-52)

Vidieť novými očami
P. Ľ. Stanček CM – vincentini.sk - krátené
Udalosť opísaná evanjelistom sv.
Markom v evanjeliu tejto nedele nás
učí dôverovať Bohu. Stretávajú sa tu
svetlo a tma, Ježiš a človek. Kto dokáže
pochopiť slepého, čo je to tma slepoty
očí? Dokážeme pochopiť bezbrannosť
slepého Bartimeja, ako vystiera ruky k
svetlu a prosí o uzdravenie, aby videl.
„Rabboni, aby som videl.“ (Mk 10,51)
Ježiš nielen počuje hlas slepého, ale i
nepriaznivé správanie zástupu, ktorý
chce umlčať prosiaceho slepca, ale Ježiš
žiada: „Zavolajte ho!“ (Mk 10,49) Pýta
sa ho osobne, čo si prosí, a napokon
Bartimej, Timejov syn, žobrák, už nie je
slepý, vidí... Svet v našom okolí nás chce
často zviesť, pomýliť na ceste za Kristom.
Ponúka nám falošné svetlo. Svetlo, ktoré
oslní, ale nezohreje. Svetlo, ktoré nie je
Ježiš, nemá silu života. Každé svetlo mimo
Ježiša nemôže trvať naveky. Zhasne
skôr, ako by sme sa mohli nazdať. Svetlo
peňazí, moci, pýchy, slávy, egoizmu,
nenávisti vedie človeka do večnej tmy,
kde bude plač a škrípanie zubami. Ježiš
je pravé a jediné slnko, ktoré nikdy

nezapadá. Jedine vo svetle viery, učenia
Ježiša Krista môžeme nájsť správnu cestu
a kráčať po nej do istého večného cieľa.
Udalosť uzdravenia slepého Bartimeja
nekončí uzdravením, ale poznámkou:
„Videl a šiel za ním po ceste.“ (Mk
10,52) Ježiš šiel do Jeruzalema dať sa
ukrižovať a Bartimej šiel za Ježišom. Aj
my sme už boli uzdravení zo slepoty
duše. Poznámka sv. Marka je výzvou ísť
za Ježišom aj vtedy, keď pre svoju vieru
musíme trpieť i zomrieť s Ježišom. Ježiš
mal súcit s trpiacimi. Jedine Ježiš nám
je zárukou, že náš život má zmysel. On
je náš Záchranca. Aj my potrebujeme
si oživiť, pripomenúť, aby sme videli
skutočnosti viery, že v Božom kráľovstve
nie je ten veľký, kto rozkazuje, ale kto
slúži. Nie je veľký ten, kto je bohatý, ale
ten, kto je chudobný duchom. Nie ten
víťazí, kto nenávidí, pomstí sa, ale ten,
kto odpúšťa. A nie ten vidí, kto hovorí, že
vidí, ale ten, kto uznáva svoju slepotu a
volá: „Rabboni, aby som videl!“ (Mk 10,51)
Nestačí len poznať Ježiša, ale s Ježišom
žiť. Vtedy sme pravými kresťanmi, keď

flist@rimkat.sk
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osobne reagujeme na Ježišove slová,
veríme jeho slovám a prijímame ich.
Takáto živá viera uzdravuje slepotu a

24. október 2021

dáva akoby nové oči, nový zrak nám,
Ježišovým nasledovníkom.

Detské okienko
Milé deti, na ceste čnosti, t.j. na ceste našej neustálej snahy robiť dobro sme si
hovorili a spolu uvažovali o ďalšom kroku, o kroku ZODPOVEDNOSTI.
Ferko tento krát poľavil a keďže úlohu z matematiky si nespravil, bol nezodpovedný a
tak potom aj nemilo prekvapený, keď pán učiteľ hodnotil známkou domáce úlohy.
Pozývam vás zapojiť sa aj tento týždeň do úlohy, ktorá znie: Napíšte mi o svojej
zodpovednosti, čo sa vám podarilo nielen počuť, ale aj zodpovedne urobiť,
dodržať.
Teším sa na vás a vaše odpovede, kaplán František

Misijná nedeľa – 24. októbra 2021
„Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“ (Sk 4,20)
Vo všetkých kostoloch na Slovensku
sa dnes, 24. októbra slávi Misijná
nedeľa. Cirkev je viac ako náš kostol,
do ktorého pravidelne chodíme. Cirkev
je celosvetové spoločenstvo. Misijnú
nedeľu slávia farnosti celého sveta, aj
tie najchudobnejšie. Je to najstaršia a
najväčšia akcia solidarity na celom svete.
„Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo
sme videli a počuli.“ (Sk 4,20) To je motto
tohtoročnej Misijnej nedele, ktorá pozýva
všetkých kresťanov, aby sa navzájom učili
vzájomne zdieľať bohatstvo viery. Na
Slovensku sa tento rok upriamujeme na
Keňu, kde kresťania hovoria: „Sme jedna
Božia rodina“. Na celom svete je celkovo
2500 diecéz, z ktorých sa viac ako 1100
nachádza v najchudobnejších častiach
sveta. Každý rok vznikne 10 nových
diecéz a 10 nových kňazských seminárov
v misijných krajinách. Viac ako miliarda
katolíkov sa na Misijnú nedeľu zapája do

podpory chudobných. Pápežské misijné
diela zabezpečujú spravodlivé rozdelenie
finančných prostriedkov už od roku 1922
v spolupráci s apoštolskými nunciatúrami
a miestnymi diecézami. Cirkev v misijných
krajinách rastie. V roku 1922 bolo 300
miliónov katolíkov a dnes je to 1,3 miliardy.
Sme univerzálna katolícka Cirkev a veľmi k
tomu prispela aj Misijná nedeľa. Zbierka na
Misijnú nedeľu umožňuje mladým cirkvám
v najchudobnejších krajinách sveta žiť
a ďalej sa rozvíjať. Okrem základnej
starostlivosti sú financované pastoračné
a sociálne projekty, budovanie kostolov,
nemocníc, škôl a formácia nových kňazov.
Pápež František zdôrazňuje, že je dôležité,
aby misionári stáli pri ľuďoch, ktorým
hlásajú evanjelium. „Ak misionár pomáha
kopať studňu, pretože ju potrebujú tí,
ktorých krstí a ktorým káže evanjelium,
ako možno povedať, že takýto skutok
je oddelený od ohlasovania?“ pýta sa.

číslo 42/2021 ročník XVI.

www.farnostsabinov.sk

Modlime sa za misionárov a za našich
bratov a sestry v Keni a na celom svete. Ak
sa rozhodnete pomôcť finančne, môžete
tak urobiť vo vašom kostole na Misijnú
nedeľu 24. októbra. Misia sa začína u vás,
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u mňa. Tu a teraz. Nie len tým že sme
štedrí, ale začína skôr tým, že sme šťastní,
lebo sme kresťania. Viera v Boha nás robí
účastnými života v Božom kráľovstve už na
tejto zemi.

Farské oznamy
 Od pondelka 25.10. sa okres Sabinov nachádza v čiernom pásme podľa Covid – automatu, preto
platia nasledovné podmienky:
Farský kostol - Nedeľné sv. omše:
V sobotu 18.30 - 40 osôb, povinný zápis (Očkovaní, Testovaní, Prekonaní)
7.30 - kapacita 40 osôb, povinný zápis (OTP)
9.00 - len zaočkovaní – 100 osôb, povinný zápis
10.30 - len zaočkovaní – 100 osôb, povinný zápis
18.30 - kapacita 40 osôb, povinný zápis (OTP)
Jakubovany: sobota 18.30 - 20 osôb, povinný zápis. (OTP); Nedeľa: len zaočkovaní – 100 osôb,
povinný zápis
Orkucany: sobota 18.30 - 20 osôb, povinný zápis. (OTP); Nedeľa: len zaočkovaní – 100 osôb,
povinný zápis
V týždni : Farský kostol 6.45 - 40 osôb, povinný zápis (OTP); 18.30: len zaočkovaní – 100 osôb,
povinný zápis
Filiálky: 20 osôb, povinný zápis (OTP)
Formulár zápisu nájdete na web stránke farnosti: www.farnostsabinov.sk
V interiéri kostola je povinnosť nosenie respirátora.
 Dnes je Svetový deň misií – Misijná nedeľa. Pri svätých omšiach sa koná celoslovenská zbierka na
misie. Na Slovensku je zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a
suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity na celom svete. Za vaše milodary srdečné
Pán Boh zaplať.
 V nasledujúcom týždni vám ponúkame možnosť prijatia sviatosti zmierenia popoludní od 16.00 vo
Farskom kostole. Vo filiálnych kostoloch podľa rozpisu od 16.30. Takisto vo vyššie uvedených časoch
rozdáme aj sv. prijímanie (v rámci krátkeho obradu). Využite túto možnosť aj pri príležitosti blízkeho
slávenia Slávnosti všetkých svätých a Spomienky na všetkých verných zosnulých.
 Najsvätejšia Sviatosť Oltárna bude vystavená k adorácii vo štvrtok od 16.00 – 17.45 hod vo Farskom
kostole. Poklona končí eucharistickým požehnaním o 17.45.
 Prosíme členov Spolku sv. Vojtecha, aby si do konca októbra prišli vyzdvihnúť podielovú knihu
a Pútnik svätovojtešský do kancelárie Farského úradu v pracovných dňoch (okrem stredy) po
večernej sv. omši.
 Deti pozývame na svätú omšu, v stredu, 27. 10. o 18.30.
 Na budúci týždeň pripomíname zmenu času – zo soboty na nedeľu sa hodiny posunú o hodinu
dozadu.
Sviatosť manželstva chcú prijať:
1) Benedikt Dzurík zo Sabinova a Lívia Semanová z Ražňan (2x)
2) Slavomír Šmídl zo Sabinova a Anna Falatová z Olejníkova (1x)
Kto by vedel o manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli platne prijať sviatosť manželstva,
nech to oznámi na Farskom úrade. Snúbencov zverujeme do modlitieb farského spoločenstva.

