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FARSKÝ LIST 41/2022 
9. OKTÓBER 2022 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 
 

 
BOH HĽADÁ STRATENÉHO 

BYŤ VĎAČNÝ 
O našej dobe za zvykne hovoriť, že je chorá. Myslíme na spôsob a hodnotu života. Život 
je krajší, zdravší, plodnejší, keď nesie pečať vďačnosti. Jedna spisovateľka spomína, 
ako si viac uvedomila význam vďačnosti pre svoj život. Vracala sa zo stretnutia, ktoré 

ju sklamalo prázdnotou, plytkosťou 
ľudí, ich života, pohľadom na veci, 
udalosti v ňom. Zamyslená stretla 
mladého človeka na invalidnom 
vozíku. Bolo to pred kostolom. 
Veľmi ťažko zdvíhal svoju chorú 
ruku, aby sa prežehnal. Pohyb, ktorý 
urobil s veľkou námahou, 
nepripomínalo prežehnanie sa. Tvár 
však prezrádzala stav najväčšieho 
sústredenia a modlitby, ako len 
mohol vo svojej chorobe urobiť. 

Bola som tým šokovaná! Chorý, mne zdravej, pripomenul vďačnosť k Bohu i blížnym. 
Ako často zabúdame byť vďační! Za nový deň. Mnohí sa nového dňa nedožili. A ja som 
sa zobudil do nového dňa zdravý, v príjemnom prostredí... Počas dňa zvykli sme sa na 
veci, udalostí a ľudí pozerať ako niečo samozrejmé. A večer nemáme čas povedať Bohu 
jedno ďakujem. A stačí málo, a spomenieme si, že je za čo, za koho... A zaspávame aj 
s dušou chorou, poznačenou hriechom. K vďačnosti, k zamysleniu nad jej významom 
pre náš osobný i spoločenský život nás oslovuje Ježiš, keď každému z nás chce 
povedať: „Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila“ (Lk 17,19). Je čas vedieť povedať 
ďakujem. Čo všetko máme a dostávame!? Je čas preukázať Bohu i blížnym svoju 
vďačnosť. Popri prosebnej modlitbe nech má miesto i modlitba vďaky. Každý deň 

Prvé čítanie:    Náman sa vrátil k Božiemu mužovi a vyznal Pána                                (2Krn 5, 14-17) 
Žalm:                 PRED OČAMI POHANOV VYJAVIL PÁN SVOJU SPÁSU                                                                               (Ž 98) 
Druhé čítanie   Ak vytrváme s Kristom, s ním budeme aj kraľovať                               (2 Tim 2, 8-13) 
Evanjelium:     Nenašiel sa nik, okrem toho cudzinca, kto by vzdal Bohu chválu?      (Lk 17, 11-19)                                                              
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máme za čo ďakovať. Je správne, že chceme všetko pokladať za dar, milosť, ktoré 
volajú po vďačnosti. Vtedy vďačnosť sa stáva najúčinnejšou prosbou o nové dary a 
milosti. (P. Ľ. Stanček CM – vincentini.sk - krátené)   

DETSKÉ OKIENKO   
Milé deti, spoločne sme začali prežívať mesiac 
október - mesiac modlitby svätého ruženca a 
zároveň úcty k starším. Chceme sa ťahať bližšie 
a bližšie k Bohu, do neba a práve Panna Mária, ku 
ktorej sa pri ruženci utiekame je najistejšou 
cestou k Nemu! Nebojme sa spájať ako rodina, 
kamaráti či farnosť v modlitbe, lebo v jednote 
modlitby je sila a moc! Milé deti, pozývam nás v 
tomto mesiaci prejaviť úctu k starším práve tým, 
že si nájdeme čas a pozveme ich k spoločnej 

modlitbe aj sv.ruženca. PS: Nezabudnite byť radostní, prosím úsmev   
Teším sa na ďalšie spoločné stretnutie, kaplán František 

 
OKTÓBROVÉ PÚTE  DO ŠAŠTÍNA A OBIŠOVIEC 

Október – mesiac Panny Márie. V tomto mesiaci sa veriaci svojich farností prednostne 
denne stretávajú na modlitbe sv. ruženca. Dňa 1.10.2022 sa aj z našej farnosti našlo 
niekoľko odvážlivcov 
a putovalo na 15. púť 
ružencových bratstiev 
ku patrónke Slovenska, 
k Sedembolestnej Panne 
Márii do Šaštína-Stráži. 
Pomocný biskup 
bratislavskej arcidiecézy 
Mons. Jozef Haľko 
prítomných pútnikov 
v homílii povzbudil 
k horlivej modlitbe 
posvätného ruženca. Za 
vzor predstavil 
blahoslavenú Paulínu 
Márie Jaricotovú, ktorá čerpala silu počas svojho pozemského života z 2 hlavných 
zdrojov: eucharistie a sv. ruženca. Matka Sedembolestná, oroduj za náš slovenský 
národ u svojho syna! (text a foto: L. Jaklovský – účastník púte) 
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Košická arcidiecéza má svoju diecéznu 
svätyňu s milostivým obrazom Panny 
Márie v Obišovciach. V nej sa v dňoch                         
1. a 2. októbra uskutočnila púť 
s odpustovou slávnosťou ku cti 
Ružencovej Panny Márie. Už v sobotu 
1.10. sa začala odpustová slávnosť 
Korunkou k Božiemu milosrdenstvu. 
Pokračovala Fatimskou pobožnosťou 
a otváracou sv. omšou, ktorú celebroval 
Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup 
– metropolita. Táto časť púte je 

pravidelným stretávaním pútnikov z jednotlivých častí arcidiecézy. Preto účasť na 
liturgii mali na starosti tento mesiac dekanáty lipianský, sabinovský a bardejovský. Pri 
sv. omši predniesli čítania zástupcovi našej farnosti  - manželia Ungvarskí. Na konci sv. 
omše požehnal o. arcibiskup zvon – dar lipianského dekana P. Sedláka, farára 
v Brezovici, ktorý bude po rekonštrukcii súčasťou nového poľného oltára, ktorý sa 
stane dominantou tohto pútnického miesta. Po bohatom dvojdňovom programe púť 
vyvrcholila v nedeľu slávnostnou sv. omšou. (MH) 

FARSKÉ OZNAMY 
STRETNUTIE BIRMOVANCOV Prvé stretnutie tých, ktorí sa prihlásili na prípravu 
k sviatosti birmovania bude v piatok 14.10. na a po sv. omši. Prosíme o bezpodmienečnú 
účasť na tomto stretnutí. 
MODLITBA POSV. RUŽENCA V mesiaci októbri sa modlíme ruženec spoločne od 17.30 vo 
Farskom kostole i vo filiálnych kostoloch. Povzbudzujeme Vás k účasti. 
PRAVIDELNÁ ADORÁCIA bude vo farskom kostole vo štvrtok od 16.00. do 17.15. 
POZVÁNKA PRE DIEVČATÁ Saleziánska rodina pozýva dievčatá, ktoré navštevujú 1. až 4. 
ročník strednej školy a chcú sa stretávať raz mesačne, na stretnutia zamerané  
na prehĺbenie ženskej spirituality. Viac informácii na plagátoch a facebookovej stránke 
Saleziáni Sabinov alebo v saleziánskom stredisku. 
POZVÁNKA NA FILM 16.10. 2022 o 16.30 v kine Torysa je možné vidieť dokumentárny film 
„Slobodní“. Film rozpráva príbeh kresťanského disentu a jeho predstaviteľov na pozadí 
dejín 20. storočia na Slovensku. Zároveň je príbehom hľadania osobnej vnútornej slobody, 
ktorú je možné si zachovať v každom režime a za každých okolností. 
PODIELOVÁ KNIHA PRE ČLENOV SSV Členovia SSV si môžu v pondelok až piatok po 
večernej sv. omši na fare vyzdvihnúť podielové knihy a zaplatiť členský poplatok 8 eur 
ZBIERKA RÁDIO LUMEN Vyzbieralo sa 1046,55€. Sabinov: 656,45€; Jakubovany: 261, 50€, 
Orkucany: 128, 60. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať! 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
28. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ  - 10.10 – 16. 10. 2022 

 

pondelok 
10. 10. 

Féria Sabinov 
6.45 +Andrej +Juraj +Anna 

18.00 ZBP Vladko s rodinou 

utorok 
11. 10. 

Sv. Ján XXIII., pápež 
Spomienka 

Sabinov 
6.45 

ZBP Marián a Júlia s 
rodinou 

18.00 +Karol +Helena +Filip 
Jakubovany 18.00 ZBP Bartolomej (80 rokov) 

streda 
12. 10. 

Féria 
Sabinov 

6.45 +Ján +Vilma +Štefan 

18.00 +František +Mária +Gabriel 
Orkucany 18.00 +Ján +Anton +Mária +Anna 

štvrtok 
13. 10. 

Féria 

Sabinov 
6.45 +Cyril +Jozef 

18.00 
+Ladislav +Veronika +Marta  

+Mária  
Jakubovany 18.00 +Štefan +Anna 

piatok 
14. 10. 

Féria 
Sabinov 

6.45 +Jozef +Anna  
18.00 +Róbert 

Orkucany 18.00 
+ rod. Vantuchová. 

Mikitková, Jachimovičová 

sobota 
15. 10. 

Sv. Terézia od Ježiša (z Avily), 
panna a učiteľka Cirkvi 

Spomienka 
Večerné sv. omše  

z nasledujúcej nedele  

Sabinov 
6.45 +Július 

18.00 +Ľudmila 

Jakubovany 18.00 +Paulína +Anton 

nedeľa 
16. 10. 

29. NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30 +Irena 
18.00  

Jakubovany 10.30 +Andrej 
Orkucany 9.00 ZBP Helena (60 rokov) 

 
 
SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:  
Vladimír Marton zo Šarišských Michalian a Ivana Svobodová zo Sabinova 
Dominik Kovalík zo Sabinova a Kristína Orjabincová z Uzovského Šalgova 
 


