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FARSKÝ LIST 40/2022 
2. OKTÓBER 2022 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 
 

 
BOH HĽADÁ STRATENÉHO 

PROSBA O VIERU 
Ako je to vlastne s vierou? Raz sa hovorí, že je to Boží dar, teda nič, čo by sme si mohli 
vlastnými silami zaslúžiť, inokedy zasa, že je to výsledok ľudského úsilia a snahy. Tieto 
pocity iste máme veľakrát, keď sa aj s ľuďmi rozprávame o viere a o jej prejavoch. 

Niekedy cítime, akoby bol 
človek úplne odkázaný na 
Boha, inokedy zasa, akoby 
veľkosť viery bola iba 
výsledkom ľudského úsilia. 
Možno nás trocha môže 
zneistiť aj Ježišovo správanie. 
Na jednej strane sú apoštoli, 
ktorí prosia o posilnenie vo 
viere, na druhej strane Ježiš, 

ktorý vytýka ľuďom malovernosť: Dúfaj, synu, maj vieru v Boha! Tvoja viera ťa 
zachránila! Teda, ako to vlastne je? Je viera Boží dar alebo iba výsledok ľudského 
úsilia? Správna odpoveď je, že k viere je potrebné oboje – aj Boží dar, aj ľudské úsilie. 
Svätý Pavol nazýva vieru pokladom, ktorý máme chrániť. Všetci vieme, že tento poklad 
sme dostali pri krste, kedy sa Boh – Stvoriteľ hlási k stvoreniu ako jeho Otec. Keď dieťa 
vyrastie a spozná, že má nebeského Otca, ktorému môže dôverovať, stáva sa táto 
skutočnosť prvým, radostným a osobným prejavom viery. Táto viera je však často 
nabúraná zistením, že niektorí ľudia sú neveriaci, a tak sa človek začína zamýšľať nad 
tým, kto má vlastne pravdu? Neistota pokračuje prakticky celý život, keď sme 
konfrontovaní s námietkami zvonka, ale aj s vlastnou neistotou o viere. Tieto 
pochybnosti však ešte nie sú nešťastím. Tým by boli, keby už človek prestal mať 
námietky voči viere, lebo skončil v nevere. Ak vám niekto povie, že prestal veriť v Boha, 

Prvé čítanie:    Spravodlivý bude žiť zo svojej viery                                                  (Hab 1, 2-3; 2, 2-4) 
Žalm:                 PANE, DAJ, ABY SME POČÚVALI TVOJ HLAS A NEZATVRDZOVALI SI SRDCIA.                                       (Ž 95) 
Druhé čítanie   Nehanbi sa za svedectvo o našom Pánovi                                   (2 Tim 1, 6-8. 13-14) 
Evanjelium:     Keby ste mali vieru                                                                                         (Lk 17, 5-10) 
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neznamená to, že objavil, že Boh neexistuje, ale že jeho predstava o ňom bola 
nedostatočná a on si nedokázal urobiť lepšiu a hlbšiu.  Ďakujme dnes za dar viery, ale 
nezaspime na vavrínoch, že už sme zvíťazili. Vieru máme uloženú v hlinených 
nádobách a neustále si ju treba strážiť a opatrovať. Preto aj dnes prosme spolu s 
apoštolmi: Pane, daj nám väčšiu vieru! (J. Adamus – trojica.sk - krátené)   
 

RUŽENEC JE EVANJELIOVÁ MODLITBA 
Ruženec je jednou z tradičných ciest kresťanskej modlitby, ktorú možno použiť na 
rozjímanie o Kristovej tvári. Pápež Pavol VI. to opísal takto: „Ruženec je evanjeliová 
modlitba, ktorej stredobodom je tajomstvo vtelenia a ľudského vykúpenia. Preto je 
vonkoncom kristologickou modlitbou. Veď najvlastnejšia zložka ruženca  
- litániové opakovanie anjelského 
pozdravenia ‚Zdravas’, Mária’ – sa 
premieňa na Kristovu neprestajnú 
chválu. Na Krista ako na najvyššiu 
métu sa vzťahuje anjelovo 
posolstvo aj pozdrav Krstiteľovej 
matky: ‚Požehnaný plod života 
tvojho’ (Lk 1, 42). Ba opakovanie 
‚Zdravas’, Mária’ je akoby osnovou, 
na ktorej sa rozvíja kontemplácia 
tajomstiev. Lebo Ježiš, ktorý sa 
spomína v každom Zdravase, je ten istý, ktorého postupne pripomínajú tajomstvá ako 
Božieho Syna a Syna Panny Márie.“  (Ján Pavol II.: Apoštolský list Rosarium Virginis Mariae 
z 26.10. 2002,  b. 18). 

Modlitba posvätného ruženca má podľa tradície 
pôvod na prelome 12. a 13. storočia. Hovorí sa, že 
jej autorom a šíriteľom bol sv. Dominik, ktorý 
zomrel v r. 1221. V jeho diele ďalej pokračoval a 
aj dodnes pokračuje Rád kazateľov (dominikáni), 
ktorý založil tiež sv. Dominik. Iné domnienky zase 
hovoria, že ruženec jestvoval už pred sv. 
Dominikom. Pôvod sviatku Ružencovej Panny 
Márie treba hľadať v 16. storočí. Vtedy ohrozovali 
Európu mohamedánski Turci. Rozhodujúca bitka 
sa odohrala 7. októbra 1571 na mori pri Lepante. 
Katolícke vojsko pod vedením Dona Juana 
d`Austria odvrátilo útok divých a odhodlaných 
Turkov. Vtedajší pápež sv. Pius V. vyzýval celý 
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katolícky svet na modlitby ruženca. Sám sa spolu s kardinálmi a Božím ľudom 
zhromaždili v bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme, kde sa spolu modlili za víťazstvo. 
Neskôr počas dňa pápež zrazu vstal a vyzval všetkých, aby sa poďakovali za víťazstvo. 
Správa o víťazstve prišla, samozrejme, až neskôr. Vtedy sa rozozvučali zvony v Ríme  
na poďakovanie za odvrátenie nebezpečenstva. Pápež nariadil každoročne sláviť 7. 
október ako spomienku na Pannu Máriu Ružencovú. (zivotopisysvatych.sk) 

 
FARSKÉ OZNAMY 

MODLITBA POSV. RUŽENCA V MESIACI OKTÓBER Modlíme sa  v pracovných dňoch (Po-
Pi) pred sv. omšou od 17.30. pod vedením kňaza. V sobotu a nedeľu sa modlí ako je 
zvykom počas roka. 
Vo Farskom kostole sa predmodlievajú v stredu deti, v piatok mládež; v pondelok, 
utorok a štvrtok členovia jednotlivých spoločenstiev našej farnosti. Zapíšte sa prosím, 
na pripravený hárok, ktorý nájdete v sakristii.  
Vo filiálnych chrámoch v pracovných dňoch aj keď v daný deň nie je sv. omša vždy 
o 17.30. Predmodlievajú sa členovia jednotlivých ruží podľa dohody. „Kto sa pomodlí 
ruženec v kostole, kaplnke, rodine či v inom zhromaždení veriacich môže získať za 
obvyklých podmienok úplné odpustky“ (porov. Enchiridion indulgentiarum). Veľmi vás 
povzbudzujeme k účasti na modlitbe posv. ruženca.  
PRAVIDELNÁ ADORÁCIA bude vo farskom kostole vo štvrtok a v piatok od 16.00. do 17.15. 
V Orkucanoch v piatok od 15.00 – 16.15 hod. 
V Jakubovanoch v piatok od 15.30 – 17.15. hod.  
SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:  
Kamil Samko z Jakubovan a Kristína Lipovská z Rožkovian 
Vladimír Marton zo Šarišských Michalian a Ivana Svobodová zo Sabinova 
Dominik Kovalík zo Sabinova a Kristína Orjabincová z Uzovského Šalgova 
 
 
 
 

SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED PRVÝM PIATKOM 
 

 SABINOV JAKUBOVANY ORKUCANY 
PONDELOK 6.15-6.40 15.30 – 17.30   

UTOROK 6.15-6.40 15.30 – 17.30 16.00 – 17.30  
STREDA 6.15-6.40 15.30 – 17.30  16.00 – 17.30 

ŠTVRTOK 6.15-6.40 15.30 – 17.30   
PIATOK 6.15-6.40 15.00 – 17.30   

 
SPOVEĎ  CHORÝCH V TOMTO TÝŽDNI PONDELOK, UTOROK A STREDA 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
27. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ  - 2.10 – 9. 10. 2022 

 

pondelok 
3. 10. 

Féria Sabinov 
6.45 +Marek +Alena 

18.00 ZBP rodina 

utorok 
4. 10. 

Sv. František Assiský 
Spomienka 

Sabinov 
6.45 ZBP František 

18.00 +František 
Jakubovany 18.00 + čl. RB 

streda 
5. 10. 

Féria 
Sabinov 

6.45 +Anna +Jozef +Fedor 

18.00 
ZBP Anna a Pavol 

 (5.výročie sobáša) 
Orkucany 18.00 +Irena 

štvrtok 
6. 10. 

Féria 

Sabinov 6.45 ZBP rodiny 

18.00 +Daniel 

Jakubovany 18.00 ZBP Miroslav (50 rokov) 

piatok 
7. 10. 

Ružencovej Panny Márie 
Spomienka 

Prvý piatok v mesiaci 

Sabinov 
6.45 +Jozef +Ján +Agnesa 

18.00 
ZBP Stanislav, Martin, 

Stanislav 
Jakubovany 18.00 ZBP Gabriel s rod. 

Orkucany 17.00 +Jozef +Mária 

sobota 
8. 10. 

Féria 
 

Večerné sv. omše  
z nasledujúcej nedele  

Sabinov 
6.45 + čl. RB 

18.00 +Jozef +Mária +Vladimír 

Jakubovany 18.00 
ZBP Ľudmila, Radovan, 

Patrik s rod. 

nedeľa 
9. 10. 

28. NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ  

Sabinov 

7.30 +Anna +Daniel (1.výročie) 
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 10.30 ZBP Iveta (40 rokov) 

Orkucany 9.00 
ZBP a obrátenie 

bohuznámej rodiny 
 


