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FARSKÝ LIST 42/2022 
16. OKTÓBER 2022 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 
 

 
BOH HĽADÁ STRATENÉHO 

MODLITBA UČÍ LÁSKE 
Text evanjelia tejto nedele hovorí o posledných veciach sveta, na ktoré je potrebné sa 
pripraviť, a to modlitbou. Mýlili by sme sa, keby sme tvrdili, že sa máme len modliť od 
rána do večera a byť stále na kolenách. To však neznamená, že v našom živote by 

nemala mať miesto pravidelná, 
zbožná, sústredená, vytrvalá 
modlitba rôzneho druhu, 
obsahu, na každom mieste, kde 
žijeme. Náš život má byť 
skutočne dôverným rozhovorom 
s Bohom. Modlitba učí láske k 
Bohu, blížnemu i k sebe samým. 
Postava sudcu z evanjelia nie je 
pohan, ale Žid nepraktizujúci 
vieru, ktorý žije tak, ako keby 
nikdy nemal po smrti predstúpiť 

pred svojho Boha Sudcu. Nezaujímali ho ani spravodlivosť, ani verejná mienka, vynáša 
nespravodlivé rozsudky, nezaujíma sa o utláčaných. Druhá postava z evanjelia, vdova, 
predstavuje biedu, bezradnosť, je osamotená a vykorisťovaná. Vdova je však vytrvalá 
a neústupná. Sudcovi nedá pokoja, kým ho neprejde trpezlivosť. Sudca aj keď nie v 
záujme spravodlivosti, ale aby mal od vdovy pokoj, ujíma sa jej sporu. 
Podobenstvo je naším poučením. Keď nespravodlivý človek vyhovie dotieravej vdove, 
o čo viac spravodlivý a dobrý Boh presadí spravodlivú vec svojich verných voči ich 
nepriateľom. Ježišovi učeníci na tomto svete budú obeťami nespravodlivosti zo strany 
detí tohoto sveta. Veriaci budú znášať ťažkosti na tomto svete, ale keď vytrvajú pri 
plnení svojich povinností, verne pri Bohu až do konca, Kristus pri svojom druhom 

Prvé čítanie:    Kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil Izrael                                            (Ex 17, 8-13) 
Žalm:                 POMOC NÁM PRÍDE OD PÁNA, KTORÝ STVORIL NEBO I ZEM.                                                             (Ž 121) 
Druhé čítanie   Aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo    (2Tim 3,14 – 4,2) 
Evanjelium:     Boh obráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú                                       (Lk 18, 1-8)                                                              
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príchode sa stane im odmenou. To neznamená, že po jednej modlitbe Boh bude 
zasahovať. Modlitba má byť preto konaná vo viere, nádeji a s láskou. Neslobodno sa 
dať znechutiť. Naša modlitba má byť protestom proti zlu. Čas druhého príchodu Krista 
na svet je neznámy, a preto tí, čo uverili v jeho lásku, majú vytrvať vo svojej modlitbe, 
neprestajne sa modliť. Dostáva sa nám poučenia, aby sme nestrácali trpezlivosť pri 
modlitbe. Ježiš nám naznačuje, aby sme vytrvali. Boh nám nedal dar modlitby preto, 
aby na každú našu modlitbu odpovedal hneď zázrakom. Aj keď hneď neodpovedá, Boh 
nemlčí. Modlitba je aj prejav našej viery. Netreba pri nej mnoho rečniť. Boh pozná 
naše potreby skôr, ako by sme ich vyslovili. Boh je predsa láska. (P. Ľ. Stanček CM – 
vincentini.sk - krátené)   

DETSKÉ OKIENKO   
Milé deti, prežívame mesiac október - mesiac modlitby svätého ruženca. Na 
poslednom našom stretnutí sme spoločne uvažovali nad prvou časťou svätého 
ruženca = radostnou, ktorá celá je zameraná na detstvo Pána Ježiša. Milé deti, Pán 
Ježiš svojím príchodom na našu zem spôsoboval radosť (ako sa to dozvedáme z písma, 
ale aj pri rozjímaní nad tajomstvami radostného ruženca). Aj nás k tomu pozýva! 
Môžme to skúsiť aj cez spoločnú modlitbu a tak prinášajme radosť do života svojho i 
druhých! Ak budeme pôsobiť radosť v živote ona bude rásť a tešiť aj nás!  
Skúsme to počas celého týždňa! Nezabudnite byť radostní, prosím úsmev   

Teším sa na ďalšie spoločné stretnutie, kaplán František 
 

22. OKTÓBER – SPOMIENKA SV. JÁNA PAVLA II., PÁPEŽA 
Karol Józef Wojtyła sa narodil vo Wadowiciach (Poľsko) 18. mája 1920 ako druhý syn 
Karola Wojtyłu a Emílie, rodenej Kaczorowskej. Sviatosť krstu prijal 20. júna vo 
farskom kostole vo Wadowiciach. 
16. októbra 1978 bol zvolený za 
pápeža a biskupa Ríma a prijal 
meno Ján Pavol II. Vo svojom 
neobyčajnom misionárskom 
zápale mal obrovskú lásku 
k mladým ľuďom. Zaviedol 
tradíciu zvolávania svetových dní 
mládeže, ktoré mali pre neho cieľ 
zvestovať novým generáciám 
Ježiša Krista a jeho evanjelium 
a urobiť tak z mladých ľudí 
protagonistov vlastnej budúcnosti a spolupracovníkov pri vytváraní lepšieho sveta. 
Jeho starostlivosť ako pastiera celej Cirkvi sa prejavila zvolaním početných zasadnutí 
biskupskej synody, zriaďovaním nových diecéz a cirkevných administratívnych oblastí, 
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promulgovaním Kódexu kánonického práva latinského obradu a Kódexu kánonov 
východných cirkví, vydávaním encyklík a apoštolských exhortácií. Aby umožnil 
Božiemu ľudu prežiť okamihy intenzívnejšieho duchovného života, vyhlásil Jubilejný 
rok vykúpenia, Mariánsky rok, Rok Eucharistie a Veľké Jubileum roku 2000. Strhujúci 
optimizmus založený na dôvere v Božiu prozreteľnosť poháňal Jána Pavla II., ktorý 
prežil tragickú skúsenosť dvoch diktatúr, pokus o atentát 13. mája 1981 a ktorý bol 
v posledných rokoch života ťažko fyzicky skúšaný napredovaním choroby, pozerať 
vždy na horizont nádeje. Vyzýval ľudí, aby rúcali múry rozdelenia, aby nepodliehali 
rezignácii, ale naopak, aby sa vydali smerom k duchovnej, morálnej a materiálnej 
obnove. Svoj dlhý a plodný pozemský život zavŕšil v Apoštolskom paláci vo Vatikáne 
v sobotu 2. apríla 2005 na vigíliu Nedele ,,in Albis“, ktorú on sám nazval Nedeľou 
Božieho milosrdenstva. Slávnostné pohrebné obrady sa konali na Námestí sv. Petra 8. 
apríla 2005. Za svätého bol vyhlásený spolu s pápežom Jánom XXIII. 27. apríla 2014 na 
Námestí sv. Petra v Ríme. Kanonizoval ich pápež František za prítomnosti emeritného 
pápeža Benedikta XVI. (Podľa: zivotopisysvatych.sk - krátené) 

FARSKÉ OZNAMY 
MISIJNÁ NEDEĽA Budúca nedeľa je misijnou nedeľou. Súčasťou misijnej nedele je aj 
zbierka na misie. Tento rok je na Slovensku venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa 
starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Svojím milodarom dávame trpiacim nádej na lepší 
život. Svoj milodar môžete odovzdať do vyznačených schránok. 
MODLITBA POSV. RUŽENCA V mesiaci októbri sa modlíme ruženec spoločne od 17.30 vo 
Farskom kostole i vo filiálnych kostoloch. Povzbudzujeme Vás k účasti. 
MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC aj v tomto roku 18. 10. prebehne iniciatíva „Milión detí 
sa modlí ruženec“, ktorá spája modlitbou posv. ruženca deti na celom svete. Do nej sa 
v tento deň zapoja aj žiaci našej CZŠ sv. Jána Krstiteľa, deti pozývame aj večer na modlitbu 
posv. ruženca o 17.30. 
PRAVIDELNÁ ADORÁCIA bude vo farskom kostole vo štvrtok od 16.00. do 17.15. 
POZVÁNKA NA FILM Dnešnú nedeľu o 16.30 v kine Torysa je možné vidieť dokumentárny 
film „Slobodní“. Film rozpráva príbeh kresťanského disentu a jeho predstaviteľov - zvlášť 
V. Jukla a S. Krčméryho 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. 
SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:  
Dominik Kovalík zo Sabinova a Kristína Orjabincová z Uzovského Šalgova 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
29. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ  - 17.10 – 23. 10. 2022 

 

pondelok 
17. 10. 

Sv. Ignác Antiochijský,  
biskup 

Spomienka 
Sabinov 

6.45 +Vojtech 

18.00 +Anna +Ján +Magdaléna 

utorok 
18. 10. 

Sv. Lukáš, evanjelista 
Sviatok 

Sabinov 
6.45 +Ján a + z rod.Pastirčákovej 

18.00 +Ján +Margita +Andrej 
Jakubovany 18.00 ZBP Anna (75 r.) s rod. 

streda 
19. 10. 

Féria 
Sabinov 

6.45 ZBP Gabriely s rodinou 

18.00 +Ján +Juraj +Magdaléna 
Orkucany 18.00 +Alžbeta +Ondrej 

štvrtok 
20. 10. 

Féria 

Sabinov 
6.45 

+Anna +Mikuláš +Pavol 
+Mikuláš 

18.00 
ZBP Štefan a Anna 
(jubileum sobáša)  

Jakubovany 18.00 +Jozef (1.výročie) 

piatok 
21. 10. 

Féria 
Sabinov 

6.45 +Mária (1.výročie) 
18.00 ZBP Mária (40 r.) 

Orkucany 18.00 +Ján 

sobota 
22. 10. 

Sv. Jána Pavla II 
spomienka 

 
Večerné sv. omše  

z nasledujúcej nedele  

Sabinov 
6.45 

+Jozef +Anton +Matej 
+Anna 

18.00 +Andrej 

Jakubovany 18.00 +Anna (1.výročie) 

nedeľa 
23. 10. 

29. NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ  

Sabinov 

7.30 +Imrich 
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 10.30 
ZBP Anton a Anna  

(40 r. sobáša) 
Orkucany 9.00 +Metod +Apolónia + Viktor 

 


