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FARSKÝ LIST 44/2022 
30. OKTÓBER 2022 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 
 

 
BOH HĽADÁ STRATENÉHO 

DNES PRIŠLA SPÁSA 
Každý je rád, keď do jeho doma zavíta radosť, šťastie a pohoda. Môže to byť napríklad 
pri narodení dieťaťa alebo pri návšteve priateľa, ktorý niečo objasní alebo pomôže 
vyriešiť, alebo prinesie po koj do rozhádaného domu. Šťastné udalosti dokážu zmeniť 

naše správanie, vzťah k 
blížnym a aj náš život. 
Evanjelium dnešnej nedele 
tiež opisuje vzácnu 
návštevu u Zacheja. Prišiel 
k nemu Ježiš a priniesol do 
jeho domu to najväčšie 
šťastie, o ktorom sám 
prehlásil: Dnes prišla spása 
do tohto domu. Na 
príklade mýtnika Zacheja 
vidíme, že koho zasiahne 

Božia milosť, nech je akokoľvek hriešny, a on ju príjme, môže získať spásu. Zachej túžil 
Ježiša vidieť a táto túžba mu priniesla to najjasnejšie videnie – spásu. Evanjeliá 
spomínajú ešte jedného muža, ktorý chcel vidieť Ježiša, ale nedostalo sa mu takej 
milosti ako Zachejovi. Bol to Herodes. Chcel ho totiž vidieť iba zo zvedavosti, vnímal 
ho ako čarodejníka či cirkusanta, ktorý pred ním urobí dajaký zázrak, ale v srdci ním 
pohŕdal. Z týchto dvoch mužov si treba zobrať poučenie. Aj dnes chcú mnohí Krista 
vidieť a aj sa s ním stretávajú, ale na ich živote to nie je vidno. Ježiš nás volá ako volal 
Zacheja: Zostúp dolu zo svojej pýchy a neschovávaj sa poza konáre! Chcem vstúpiť do 
tvojho domu, do tvojho srdca, do tvojho života! Rozdaj všetko, čo ťa robí hriešnym, 
bojazlivým, upodozrievavým a budeš šťastný, budeš mať spásu vo svojom dome, vo 

Prvé čítanie:    Zmilúvaš sa nad všetkými, lebo miluješ všetko, čo je                 (Múd 11, 22 – 12, 2) 
Žalm:                 OSLAVOVAŤ ŤA CHCEM NAVEKY, BOŽE, MÔJ KRÁĽ.                                                                             (Ž 145) 
Druhé čítanie   Kristovo meno bude oslávené vo vás a vy v ňom                           (2 Sol 1, 11 – 2, 2) 
Evanjelium:     Dnes prišla spása do tohoto domu                                                              (Lk 19, 1-10)                              
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svojej duši!  Túžim vidieť Ježiša? Aký je môj postoj k nemu? Postoj Zacheja alebo 
Herodesa? Prosme o milosť, aby sme dokázali v prvom rade mať postoj Zacheja aj keď 
častokrát zakúšame zahanbenie zo svojej porážky. A prosme aj o milosť, osloviť našich 
bratov a sestry, ku ktorým sa nechceme priblížiť, lebo si myslíme, že sú hriešni a 
pohŕdame nimi. Pritom stačí tak málo, aby sme im sprostredkovali príchod spásy do 
ich domu. (J. Adamus – trojica.sk - krátené)   

DETSKÉ OKIENKO   
Milé deti, v tomto mesiaci október sme spoločne uvažovali nad modlitbou posv. 
ruženca, ktorý má 4 časti. Radostnú, ktorá hovorí o detstve Ježiša, svetla, ktorá hovorí 
o verejnom živote, bolestnú, ktorá hovorí o utrpení a smrti a napokon slávnostnú časť, 
ktorá hovorí o vzkriesení Ježiša Krista. Mesiac október nás zvlášť pozval k tejto 
modlitbe, avšak nezabudnime sa často a s láskou modliť túto modlitbu, lebo ona je 
modlitbou pokoja, ktorý prináša do našich životov sám Ježiš! 
úloha: Milé deti, kto sa v tomto mesiaci aspoň 5x pomodlili sv.ruženec, môže priniesť 
lístok s menom a priezviskom a napísať s kým sa modlil. (lístok vhoďte pred omšou v 
stredu do košíka)  pozvanie: Po sv. omši v stredu (resp.štvrtok a piatok na filiálkach) 
deti v sprievode rodičov pozývame na modlitbu za duše v očistci na cintorín, spoločne 
sa presunieme od kostola na cintorín, môžete si priniesť sviecu, ktorú zapálime. 

Teším sa na ďalšie spoločné stretnutie, kaplán František 
SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH 

Sme zjednotení so všetkými svätými: nielen s tými najznámejšími z liturgického 
kalendára, ale aj so svätými „z dverí od vedľa“, s našimi príbuznými a známymi, ktorí 
sa už stali súčasťou toho veľkého zástupu. Slávnosť Všetkých svätých je preto rodinný 
sviatok. Svätí sú nám blízki, dokonca sú našimi bratmi a sestrami, ktorí sú tí 
najopravdivejší. Chápu nás, majú 
nás radi, vedia, čo je pre nás to 
pravé dobro, pomáhajú nám 
a očakávajú nás. Sú šťastní a chcú, 
aby sme boli šťastní spolu s nimi 
v raji. Pozývajú nás preto ísť cestou 
šťastia, ktorú naznačuje veľmi 
známe evanjelium: „Blahoslavení 
chudobní v duchu […] Blahoslavení 
tichí […] Blahoslavení čistého srdca...“ (porov. Mt 5,3-8). Ale, ako to, že evanjelium 
hovorí o blahoslavených chudobných, ale svet blahoslaví bohatých. Evanjelium hovorí 
„blahoslavení tichí“, ale svet blahoslaví mocipánov. Evanjelium hovorí 
o blahoslavených čistých, zatiaľ čo svet o blahoslavených chytrákoch a pôžitkároch. 
Zdá sa, že takáto cesta blahoslavenstva a svätosti vedie k porážke. A predsa, ako nám 
pripomína Zjavenie sv. Jána, svätí držia v rukách palmy, čiže symboly víťazstva. Zvíťazili 
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oni, nie svet. A vyzývajú nás, aby sme si zvolili ich stranu, tú Božiu, ktorý je Svätý. 
Skrátka: buď svätosť, alebo nič! Urobíme dobre, keď sa necháme „vyprovokovať“ 
svätými, ktorí tu na zemi neboli polovičatými a tam zhora nám „fandia“, aby sme si 
zvolili Boha, pokoru, miernosť, milosrdenstvo a čistotu, aby sme sa nadchýnali pre 
nebo, skôr než pre zem. (Svätý Otec František: Modlitba Anjel Pána, 1. 11. 2018)  

FARSKÉ OZNAMY 
ODPUSTKY PRE DUŠE V OČISTCI V nasledujúcich dňoch môžeme získať úplne odpustky 
pre duše v očistci v týchto prípadoch: 1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých 
zosnulých veriacich nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána 
a Vyznanie viery. 2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za 
zosnulých, môže získať odpustky pre duše v očistci raz denne od 1. 11. do 8. 11. Treba 
splniť aj obvyklé podmienky: svätá spoveď (stačí jedna na všetky odpustky), sväté 
prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca( Otče náš, Zdravas, a Sláva Otcu). 
POBOŽNOSŤ NA CINTORÍNOCH Pobožnosť za všetkých zosnulých veriacich bude na 
cintorínoch v Sabinove, Jakubovanoch a Orkucanoch 1.11. 2022 o 14.00h. 
ADORÁCIA bude vo Farskom kostole: vo štvrtok a piatok od 16.00. do 17.45; Jakubovany: 
piatok 15.30 – 17.45, Orkucany: piatok 15.00 -16.45. 
PRVÁ SOBOTA Fatimskú pobožnosť sa vo Farskom kostole pomodlíme v sobotu o 6.45, po 
nej nasleduje sv. omša. V Jakubovanoch v sobotu od 17.15. 
PRVÁ NEDEĽA Pobožnosť prvej nedele - vo Farskom kostole v nedeľu o 14.30 bude 
modlitba posv. ruženca, po nej pobožnosť a výmena ružencových tajomstiev. Jakubovany: 
14.00; Orkucany: 14.30 
FARSKÁ CHARITA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA organizuje  v sobotu 5. 11. 2022 jesennú 
zbierku trvanlivých potravín „Kilo pre chudobných“. Táto zbierka prebehne  priamo 
v obchodnom dome Kaufland v čase od 9.00  a ukončená bude podľa potreby.  Nakupujúci 
majú možnosť popri svojom nákupe venovať dobrovoľníkom do košíka trvanlivé potraviny  
podľa vlastného uváženia. Tieto potraviny budú rozdelené a doručené rodinám v hmotnej 
núdzi. Vopred všetkým úprimné Pán Boh zaplať. 
ZBIERKA NA MISIE na Misijnú nedeľu (23.10.) sa konala zbierka na misie. V našej farnosti 
sa vyzbieralo 2417,50€. (Sabinov 1649,43€, Jakubovany 587,27€, Orkucany 180,80€) 
Srdečné Pán Boh zaplať za vašu veľkodušnosť. 
 

SVIATOSŤ ZMIERENIA 31.10. – 4.11.2022 
 SABINOV 

PONDELOK 31.10. 6.15-6.40 16.00 – 17.30 
ŠTVRTOK 3.11. 6.15-6.40 16.00 – 17.30 
PIATOK 4.11. 6.15-6.40 16.00 – 17.30 

 
NÁVŠTEVA CHORÝCH V PONDELOK A V STREDU 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
31. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ  - 31. 10.  –  6. 11. 2022 

 

pondelok 
31. 10. 

Féria 
Večerná sv. omša  

z nasledujúcej slávnosti 
Sabinov 

6.45 ZBP Bohuznámej rodiny 

18.00 +Jozef (1.výr.) 

utorok 
1. 11. 

Slávnosť 
VŠETKÝCH SVÄTÝCH 

Sabinov 

7.30 +Imrich 

9.00  
10.30  
18.00  

Jakubovany 9.00 ZBP Jana Jozef 
Orkucany 10.30  

streda 
2. 11. 

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH 
ZOSNULÝCH VERIACICH 

Sabinov 
6.45  

18.00  
Jakubovany 18.00  

Orkucany 18.00  

štvrtok 
3. 11. 

Féria 

Sabinov 
6.45 

+Štefan +Imrich +Margita 
+Tomáš 

18.00 
+Vojtech +Jozefína +Vojtech 

+Kvetoslava 

Jakubovany 18.00 ZBP rod. Vranková 

piatok 
4. 11. 

Sv. Karol Boromejský 
Spomienka 

Prvý piatok v mesiaci 

Sabinov 
6.45 +čl.RB 

18.00 Za zomrelých 
Jakubovany 18.00 +čl. RB 

Orkucany 17.00 + čl. RB 

sobota 
5. 11. 

Spomienka 
Panny Márie v sobotu 
Prvá sobota v mesiaci 

Večerné sv. omše  
z nasledujúcej nedele  

Sabinov 
6.45 ZBP čl.RB 

18.00 +Vincent +Marcel 

Jakubovany 18.00 ZBP čl. RB 

nedeľa 
6. 11. 

32. NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ  

Sabinov 

7.30 +Andrej +Anna +Andrej 
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 10.30 ZBP Ľudmila (75 r.) s rod. 
Orkucany 9.00 +Gabriel +Mária +František 

 


