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Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 
 

 
BOH HĽADÁ STRATENÉHO 

ŽIVÝ BOH JE AJ MOJÍM ŽIVÝM BOHOM 
Najmä dnešnému človeku, ktorý verí len tomu, čo vidí, robí ťažkosť prijať myšlienku 
na  život po smrti. Nevie si predstaviť samotnú existenciu duše. Ježiš svojím učením o 
realite Božej lásky nás vedie k prijatiu večnosti, vzkriesenia, života v blízkosti Boha. 

Ježiš nielen kvôli saducejom, 
ale pre všetkých, čo budú riešiť 
tento problém, uvádza 
rabínsky dôkaz o horiacom 
kríku. Živý Boh je aj mojím 
živým Bohom. Keď patríme 
Bohu, máme záruku večného 
života. Náš vzťah k Bohu sa 
zrealizuje po našej smrti. Je na 
nás, aby sme už dnes žili s 
Bohom, ktorému všetci žijeme 
a vo večnosti budeme z neho 

žiť celkom. Nik z nás nedá odpoveď na otázky, čo Boh pripravil pre tých, ktorí ho 
milujú. Je na každom z nás, aby sme urobili to, čo je v našich silách, v rozume a 
slobodnej vôli. Už tu na zemi máme poznávať Boha, milovať a plniť príkazy, ktoré nám 
Boh uložil a on, ktorý je láska, ktorý je pravda, dá prisľúbenú odmenu. Myšlienka na 
zmŕtvychvstanie pre nás veriacich má byť impulzom k radosti, plneniu svojich 
povinností. Dnes častejšie počuť vetu: „Svet chce byť klamaný, preto ho klamem.“ 
Dnes si uvedomujeme, že pravda o Kristovom zmŕtvychvstaní, ale i o našom 
zmŕtvychvstaní nesmie byť predaná, zradená za nič na svete. Neveriaci muž spomína 
na udalosť z detstva, ktorá ho priviedla k nevere. Náhodou si vypočul rozhovor 
dospelých po smrti strýka, keď otec poznamenal: „Ktohovie, či ten druhý svet existuje, 

Prvé čítanie:    Hotoví sme radšej zomrieť ako prestúpiť zákony otcov           (2 Mach 7, 1-2. 9-14) 
Žalm:                 AŽ RAZ VSTANEM ZO SNA, UZRIEM TVOJU TVÁR, PANE.                                                                        (Ž 17) 
Druhé čítanie   Pán nech vás upevní v každom dobrom diele a slove                    (2 Sol 2, 16 – 3, 5) 
Evanjelium:     Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých                                                      (Lk 20, 27-38)                                                              
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či nejaký je!“ Od chlapca som na to nemohol zabudnúť, hoci ma nielen mama, ale aj 
otec viedli k viere. Aj dnes je veľa saducejov, ktorí neveria v zmŕtvychvstanie. Koľko je 
takých, čo až pred smrťou vážne uvažujú o večnosti, existencii duše, o Božom súde. Vo 
vstupnej hale univerzity Columbia v USA je prekrásna freska Ježiša Krista vystupujúca 
do žiariacej večnosti. Za ním kráča mnoho ľudí. Pod tým je nápis: „Posledné 
osvedčenia človeka nezávisia od schopnosti naučiť sa množstvo poznatkov a nezáleží 
na tom, či si urobil nové objavy, ale od toho, či prijme náuku, ktorá bola vyhlásená 
pred 2 000 rokmi. Učiteľom tejto jedinej, najvážnejšej náuky je Ježiš Kristus.“ Vážne, 
ale aj posilňujúco znejú slová: Verím, že môj Vykupiteľ žije. Verím, že v posledný deň 
vstanem z prachu zeme. Vstanem z mŕtvych a uvidím tvár svojho Spasiteľa. Ja ho 
uvidím, uvidím ho na vlastné oči... Tieto slová dávajú pri pohrebe našej duši nádej. 
Rovnako nádej máme v duši, keď stojíme po tieto dni v tichu na cintoríne a modlíme 
sa za zomrelých. (J. Adamus – trojica.sk - krátené)   
 

DETSKÉ OKIENKO   
Milé deti, na začiatku mesiaca november každoročne prežívame čas modlitieb za 
duše, ktoré trpia v očistci. Tieto duše si sami nemôžu pomôcť, práve preto sú 
"odkázané" na pomoc od nás. Naša návšteva cintorína, modlitba za nich a splnenie 
podmienok daných Cirkvou - týmto dušiam môže zaslúžiť večnú radosť!  
Milé deti, nezabudnime, že aj my môžeme takto pomôcť tým, ktorí sú nemohúci, 
dokonca pre seba získať pomocníkov v nebi, aby sme sa raz spolu tešili!  Pozývam a 
povzbudzujem vás, deti, k tomuto skutku lásky.  
PS: Teším sa na ďalšie stretnutie, nezabúdajte na radosť v srdci :) 
kaplán František + 

 
LATERÁNSKA BAZILIKA – MATKA A HLAVA VŠETKÝCH CHRÁMOV 

Lateránska bazilika patrí medzi štyri hlavné baziliky Cirkvi. Nachádza sa na 
Lateránskom námestí v Ríme vedľa Lateránskeho paláca. Pôvod mena Laterani siaha 
až do čias okolo narodenia Krista. Vtedy 
Lateránsky palác patril rodu Laterani. Jej 
posledného potomka dal zavraždiť cisár 
Nero. Palác sa potom stal majetkom cisára. 
Keď nastúpil na cisársky trón Konštantín 
Veľký, daroval celý palác pápežovi Silvestrovi 
I. Vtedy sa stal sídlom pápežov a zostal ním 
takmer tisíc rokov. No v roku 1308 vyhorel, a 
tak sa pápež presťahoval do Vatikánskeho 
paláca. Na rozkaz pápeža Jána XXIII. tam 
zriadili rímsky vikariát; Lateránsky palác sa 
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tak stal sídlom rímskeho biskupstva. Sídli tam biskup (kardinál), ktorý zastupuje Sv. 
Otca vo vedení rímskej diecézy. Lateránska bazilika je prvou zo všetkých rímskych 
bazilík. Niekedy sa zvykne nazývať aj 
„matkou všetkých kostolov“. 
Lateránska bazilika bola pôvodne 
zasvätená Najsvätejšiemu 
Spasiteľovi. Až neskôr k tomuto 
patrocíniu pridali aj sv. Jána, 
apoštola, a sv. Jána Krstiteľa. 
Pôvodne to bol päťloďový kostol, 
ktorý bol vystavaný za čias pápeža 
Miltiada v rokoch 310-314. Terajší 
chrám pochádza zo 17. storočia. 
Vtedy pápež Inocent X. poveril 
slávneho architekta Borrominiho, aby baziliku od základov obnovil. Do baziliky vedie 
päť brán, z ktorých jedna je tzv. Porta sancta (Svätá brána), ktorá sa otvára iba počas 
milostivých (jubilejných) rokov. Pred bazilikou sa nachádza socha sv. Františka 
Assiského (z r. 1927), ktorý dvíha ruky k Lateránu. Toto gesto pripomína stretnutie 
Františka s pápežom Inocentom III., ktorý ho videl predtým vo sne, ako zachraňuje 
praskajúcu Lateránsku baziliku, ktorá bola vtedy ešte pápežským chrámom a vo sne 
predstavovala celú Cirkev. V bazilike sa v priebehu dejín konali mnohé synody a aj päť 
všeobecných cirkevných snemov (koncilov). Lateránska bazilika je teda hlboko 
zapísaná v dejinách Cirkvi ako miesto konania mnohých udalostí, spojených s 
cirkevným i svetským životom. Výročie jej posvätenia bolo sprvu záležitosťou len 
rímskej diecézy, až neskôr sa rozšírilo na celú Cirkev. (zivotopisysvatych.sk – krátené; 
foto:it.wikipedia.org)  

FARSKÉ OZNAMY 
ODPUSTKY PRE DUŠE V OČISTCI do 8. 11. môžeme vyprosiť odpustky pre duše v očistci 
návštevou cintorína a modlitbou za zomrelých Treba splniť aj obvyklé podmienky: stav 
milosti, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas, a Sláva 
Otcu). 
DOBROČINNÁ ZBIERKA SV. ALŽBETY Na budúcu nedeľu, 13.11. bude v kostoloch našej 
arcidiecézy dobročinná zbierka sv. Alžbety. Už tradične sa koná v termínovej blízkosti 
sviatku patrónky našej katedrály na podporu charitatívnych diel našej arcidiecézy. Svoj 
milodar môžete podľa vlastného uváženia a možností odovzdať do vyznačených schránok 
v našich kostoloch. 
PONUKA KNIHY Jozef Ivan: 365 zamyslení pre potešenie duše. Autor je gréckokatolícky 
kňaz. Zozbieral príbehy a zamyslenia na každý deň v roku. Cena knihy je 21€. Zakúpiť si ju 
môžete v kancelárii Farského úradu. 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
32. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ  -  6. 11. 2022 – 13.11.2022 

 

pondelok 
7. 11. 

Féria Sabinov 
6.45 +Róbert 

18.00 +Marcel +Cecília 

utorok 
8. 11. 

Féria 
 

Sabinov 
6.45 

+Ján +Veronika +Marek 
+Alena 

18.00 
+Klára +Jozef +Štefan 

+Dominik 

Jakubovany 18.00 +rod. Sedláková a Peregrínová 

streda 
9. 11. 

VÝROČIE POSVIACKY 
LATERÁNSKEJ BAZILIKY 

Sabinov 
6.45 +Imrich +Ondrej +Helena 

18.00 
+Žofia +Štefan +Marína 

+Emília +Andrej 

Orkucany 18.00 +rod. Molčanová a Valašeková 

štvrtok 
10. 11. 

Sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ 
Cirkvi 

Spomienka 

Sabinov 6.45 ZBP Milan s rod. 

18.00 +  rod.Šebianova a Perkova 

Jakubovany 18.00 ZBP Peter 

piatok 
11. 11. 

Sv. Martin  z Tours,  
biskup 

Spomienka 

Sabinov 
6.45 +Bartolomej +Ján +Mária +Ján 

18.00 +Radoslav 
Orkucany 18.00 ZBP Peter 

sobota 
12. 11. 

Sv. Jozafát, biskup a mučeník
Spomienka 

Večerné sv. omše  
z nasledujúcej nedele  

Sabinov 
6.45 +rodičia + súrodenci +manžel 

18.00 
ZBP Anton a Mária 

 (40 r.sobáša) 

Jakubovany 18.00 +Jozef 

nedeľa 
13. 11. 

33. NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 9.00 ZBP Anton (50 r.) s rodinou 
Orkucany 10.30 +Andrej +Mária +Marián 

 
Odpočinutie večné daj im Pane a svetlo 
večné nech im svieti, nech odpočívajú 
v pokoji... 


