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FARSKÝ LIST 43/2022 
23. OKTÓBER 2022 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 
 

 
BOH HĽADÁ STRATENÉHO 

BOŽE, BUĎ MILOSTIVÝ MNE HRIEŠNEMU! 
V podobenstve aktuálnej nedele Ježiš postavil proti sebe farizeja a mýtnika. Farizej bol 
presvedčený, že na rozdiel od iných ľudí je bezhriešny, ba čo viac, k svojej 
bezúhonnosti pridáva mnoho dobrých skutkov. A keďže sa cítil byť dokonalým, nemá 

od Boha už čo prosiť, lebo je pred ním 
sebestačný. Z ľudského pohľadu by sme 
čakali, že Ježiš bude tohto dokonalého 
človeka chváliť a dávať ho za vzor iným. 
Bohu sa iste páči človek, ktorý sa chráni 
hriechu, robí dobré skutky, postí sa a 
obetuje na kostolné ciele, ale v prípade 
farizeja bolo všetko znehodnotené 
pýchou. Tým, že svojou dokonalosťou 
nadobudol zlý vzťah k Bohu aj k blížnym. 
Voči Bohu sa cítil byť sebestačným, 
nepotreboval ho a nebol na neho vôbec 

odkázaný. K blížnym cítil veľkú povýšenosť, opovrhoval a pohŕdal nimi, lebo bol 
presvedčený, že sa mu nik nevyrovná. Mýtnik bol hriešnik, verejný hriešnik, ktorým 
ľudia pohŕdali a pokladali ho za zlodeja. Ponúkol sa totiž do služieb rímskej okupačnej 
vláde, ktorej na rok dopredu zaplatil mýto a to potom niekoľkonásobne vyberal od 
svojich spoluobčanov, čo bol vlastne jeho zárobok. Keď on prišiel do chrámu, usúdil, 
že jeho miesto je v kúte. Ako sa môžem pozrieť Bohu do tváre? Vtedy sa mu z duše 
vydral iba jeden prosebný vzlyk: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. A predstavte si, 
že týchto päť slov stačilo, aby Ježiš o ňom vyhlásil: Tento odišiel domov ospravedlnený, 
a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude 
povýšený. Tu je veľké poučenie pre nás, aby sme boli odkázaní na Boha a uvedomili si, 

Prvé čítanie:    Modlitba pokorného prenikne oblaky                                       (Sir 35, 15b-17. 20-21) 
Žalm:                 ÚBOŽIAK ZAVOLAL A PÁN HO VYSLYŠAL.                                                                                                    (Ž 34) 
Druhé čítanie   Už mám pripravený veniec spravodlivosti                                   (2 Tim 4, 6-8. 16-18) 
Evanjelium:     Mýtnik odišiel domov ospravedlnený, a nie farizej                                  (Lk 18, 9-14)                                                       



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dobrovoľný príspevok na vydávanie Farského listu je 0,20€. Uzávierka príspevkov je vždy vo štvrtok do 17.00hod.  

že bez neho nie sme ničím, nič nedokážeme, ba ani by sme nemohli žiť. Preto sa 
musíme dokázať zmeniť, lebo viac či menej sa podobáme farizejovi. Tiež chodíme do 
kostola, modlíme sa, postíme, aj do zvončeka dáme, ale pritom pohŕdame ľuďmi, 
posudzujeme ich aj odsudzujeme, lebo, podľa nás, nie sú tak nábožní a dokonalí ako 
my. Zostaňme nábožní, modlime sa, chodievajme do kostola, postime sa, pristupujme 
k sviatostiam, dávajme do zvončeka, ale nebuďme namyslení ani pred Bohom, ani 
pred ľuďmi. Káže nám to nielen Ježiš, ale sám Boh, ktorý už v Starom zákone hovorí, 
že stojí na strane maličkých, utlačovaných a trpiacich. Ak to dokážeme, splní sa aj na 
nás prisľúbenie, ktoré vyriekol Ježiš: Kto sa ponižuje, bude povýšený. 
(P. Ľ. Stanček CM – vincentini.sk - krátené)   

DETSKÉ OKIENKO   
Milé deti, v tomto mesiaci október sme pokračovali v našom uvažovaní nad modlitbou 
sv.ruženca, nad jeho druhou časťou - tajomstvami svetla. V nich sme pozvaní 
rozjímať nad verejným životom Ježiša Krista! On nám ukázal svetlo pokory, keď prijal 
krst; svoju moc, keď urobil prvý zázrak; dal nám príklad ohlasovania a šírenia pokánia; 
ukazuje svoju slávu, aby sme mu aj my uverili a napokon v Eucharistii nám zanechal 
seba ako pokrm pre dušu! Deti, máme pred sebou ešte pár dní mesiaca október, 
snažme sa ich využiť aj na to, aby sme sa stávali podobným svetlom pre svet, akým 
je pre nás Ježiš. Práve aj modlitba sv.ruženca nám v tom môže pomôcť. 
PS: Skúste prinášať svetlo do života – úsmevom   

Teším sa na ďalšie spoločné stretnutie, kaplán František 
MISIJNÁ NEDEĽA 2022 

V mene pápeža Františka sa 23. októbra 2022 celá Cirkev stretáva, aby sa modlila a 
pomáhala. Svetový deň misií – Misijná nedeľa – je najväčšou akciou solidarity na 
celom svete. V každom kostole na svete myslíme na 
celú Cirkev a hlavne na tých, ktorí sa majú oveľa 
horšie ako my. Aby sme nahliadli do rôznych kútov 
svetovej Cirkvi, každý rok vyberieme inú cieľovú 
krajinu. V tomto roku sme zvolili ázijskú 
krajinu Kambodžu, ktorú sme v apríli aj navštívili a 
prešli mnohé podporované projekty. Kambodža je 
veľmi chudobná krajina, odohrávali sa tu veľké 
nepokoje a na jej obyvateľoch bola spáchaná 
genocída. Na plagáte k Misijnej nedeli je mladý 
chlapec Chen, ktorému amputovali nohy po tom, 
ako v jeho blízkosti vybuchla nášľapná mína. Mal 
vtedy len 16 rokov. Vďaka Centru Arrupe dostal 
možnosť vzdelávať sa a začať na svojej budúcnosti 
pracovať. Centrum Arrupe spolupracuje s miestnymi 
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nemocnicami a pomáha ľuďom so zdravotným postihnutím. Cieľom zbierky na Misijnú 
nedeľu je podporiť prácu Cirkvi v Kambodži, ktorá sa stará o ľudí zmrzačených 
nášľapnými mínami a o ľudí so zdravotnými ťažkosťami.. Misijnou nedeľou slávime 
celosvetovú rodinu – Cirkev. Pripojme sa v nedeľu 23. októbra 2022 k miliónom 
katolíkov modlitbou jeden za druhého. Nechajme sa obohatiť darmi iných národov a 
sami podporme tých, ktorí žijú oveľa ťažšie ako my na Slovensku. (zdroj: misijnediela.sk - 
krátené) 

MODLITBA RUŽENCA NA CZŠ SV. JÁNA KRSTITEĽA 
V utorok 18. októbra 2022 sa deti na celom svete zjednotili v modlitbe ruženca. Do 
aktivity Milión detí sa modlí ruženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN – Pomoc 

trpiacej Cirkvi, sa 
zapojili farnosti, školy, 
škôlky, rodiny vo viac 
ako 140 krajinách vo 
všetkých častiach sveta. 
Témou tohto ročníka je 
láska Nebeského otca, 
ktorý túži zachrániť 

všetky národy a priviesť ich k sebe. Ani naša Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa 
neváhala a aktívne sa zapojila do tejto aktivity. Celá škola sa zišla v telocvični 
a spoločne sa modlila aj pomocou piesní s úmyslom zmeniť svet.  (Mgr.Sára Konturová) 
 

FARSKÉ OZNAMY 
SVIATOSŤ ZMIERENIA chceme vám umožniť prijatie sviatosti zmierenia pred slávnosťou 
Všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých, ktoré nás čakajú na ďalší týždeň. V piatok 28. 
11. budeme vysluhovať sviatosť zmierenia viacerí, preto, prosíme, využite túto možnosť 
v čo najväčšom počte. Rozpis nájdete v prehľadnej tabuľke vo Farských oznamoch. 
ADORÁCIA bude vo farskom kostole: vo štvrtok od 16.00. do 17.15; v piatok po večernej 
sv. omši v rámci modlitby chvály. 
MODLITBY CHVÁLY Októbrové Modlitby chvály budú 28. 10. (vždy posledný piatok v 
mesiaci) po večernej svätej omši (18:45). Tentokrát špeciálne vo veľkom kostole počas 
spovedania pred sviatkom Všetkých svätých. 

SVIATOSŤ ZMIERENIA V NASLEDUJÚCOM TÝŽDNI 
 

 SABINOV JAKUBOVANY ORKUCANY 
STREDA 6.15-6.40 16.00 – 17.30   

ŠTVRTOK 6.15-6.40 16.00 – 17.30  19.00 – 20.00  
PIATOK 6.15-6.40 19.00 – 20.30  16.30 – 17.30 
SOBOTA     
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
30. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ  - 24. 10.  –  30. 10. 2022 

 

pondelok 
24. 10. 

Féria Sabinov 
6.45 

+Andrej +Paulína +Ján 
+Helena +Jozef 

18.00 ZBP Michal (20 r.) s rodinou 

utorok 
25. 10. 

Féria 
Sabinov 

6.45 ZBP Veronika (80 r.) 

18.00 +Daniel +Ľudovít 
Jakubovany 18.00 ZBP Petry 

streda 
26. 10. 

Féria 
Sabinov 

6.45 +Viliam +Peter 

18.00 ZBP Jozef a Monika 

Orkucany 18.00 
ZBP Miloš a Monika  

(15 r. sobáša) 

štvrtok 
27. 10. 

Féria 

Sabinov 6.45 
ZBP manželov  

Margita a Vladimír 

18.00 +Ján  

Jakubovany 18.00 
+z rod. Kalinová, 

Gargalíková, Sýkorová 

piatok 
28. 10. 

Sv. Šimon a Júda, apoštoli 
Sviatok 

Sabinov 
6.45 +Štefan +Anna 

18.00 
+ z rod. Štvartakovej, 

Galajdovej 
Orkucany 18.00 +Svetlana +Zuzana +Ján 

sobota 
29. 10. 

Spomienka 
Panny Márie v sobotu 

 
Večerné sv. omše  

z nasledujúcej nedele  

Sabinov 
6.45 

+Martin +Helena +Beáta 
+Michal 

18.00 +Vladimír (1.výročie) 

Jakubovany 18.00 +Alžbeta +Anton 

nedeľa 
30. 10. 

31. NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ  

Sabinov 

7.30  
9.00 + Jozef (1.výročie) 

10.30  
18.00  

Jakubovany 10.30 
+Ján +Mária +Ján +Mária 

+Ján 
Orkucany 9.00 +Michal +Margita 

 


