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Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 
 

 
BOH HĽADÁ STRATENÉHO 
VYTRVAŤ V BOŽEJ LÁSKE 

Veľa ľudí si dávalo veľké plány do života, boli zapálení a oduševnení za dajakú vec, ale 
napokon k úspešnému cieľu neprišli. Všetci to iste poznáme, že nestačí len začať, ale 

treba vytrvať, nedať sa 
znechutiť, odradiť či zviesť. 
Tým viac, keď sa jedná o niečo 
tak významné a dôležité ako je 
večnosť a spása. Pretože sme 
slabí, Ježiš nás chce poučiť, aby 
sme vytrvali na začatej ceste k 
nemu, keď hovorí: Dajte si 
pozor, aby vás nezviedli. Lebo 
prídu mnohí a v mojom mene 

budú hovoriť: To som ja a ten čas je už blízko. Nechoďte za nimi! Ako prišlo k tejto 
Pánovej výzve? Okolo neho stáli ľudia, ktorí obdivovali architektúru a veľkoleposť 
jeruzalemského chrámu. To im dodávalo spokojnosť aj patričnú hrdosť. A do tohto 
pyšného postoja zasiahne Ježiš, keď povie: Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane 
kameň na kameni; všetko bude zborené. Iste si nedokážeme ani predstaviť paniku 
a zdesenie, ktoré medzi ľudom nastalo. Na Pánovu odpoveď reagujú iba povrchne, 
lebo viac sa strachujú o chrám ako o svoju spásu, viac im išlo o chrám ako o seba. 
Nepočúvame aj dnes podobne ustráchané správy, že Cirkev odchádza do minulosti, 
do zabudnutia, že je len málo ľudí, ktorí ju potrebujú, keďže je zastaraná 
a skostnatená? Preto vznikajú skupiny, ktoré chcú ako Židia strachujúci sa o chrám, 
ratovať Cirkev a jej tradíciu. Pritom si neuvedomujú, že nie oni zachraňujú Cirkev, ale 
ona zachraňuje ich, lebo iba v nej sa môžu spasiť. Ježiš na otázku, kedy bude chrám 
zničený, neodpovedá, iba chce, aby tento fakt pýtajúci sa zobrali na vedomie, čím ich 

Prvé čítanie:    Vyjde vám slnko spravodlivosti                                                               (Mal 3, 19-20a) 
Žalm:                 PÁN PRÍDE SÚDIŤ ŽIVÝCH I MŔTVYCH.                                                                                                         (Ž 98) 
Druhé čítanie   Kto nechce pracovať, nech ani neje                                                         (2 Sol 3, 7-12) 
Evanjelium:     Ak vytrváte, zachováte si život                                                                     (Lk 21, 5-19)          
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vystríha pred prípadnými ťažkosťami a vzápätí poukazuje na to ako majú správne žiť. 
Ľudia totiž v tom čase začnú hľadať falošných prorokov, teda kohosi, kto ich upokojí, 
čo Ježiš využil na to, aby ich pred nimi varoval. Budú totiž prekrúcať fakty a stotožňovať 
vieru s ekonomickými či politickými záležitosťami. Z dnešného Božieho slova plynie 
pre nás poučenie, aby sme plne praktizovali učenie lásky, zbavovali sa uzatvorenosti 
a  budovali spoločenstvo Božích detí. Všetci si pritom uvedomujeme, že sa máme 
pripravovať na stretnutie s Pánom, ktorý bude naším Sudcom, ale keď sa budeme 
snažiť žiť podľa evanjelia, nemusíme sa báť toho dňa ani hľadať útechu u falošných 
prorokoch, lebo Boh svojich vyvolených nikdy nesklame. Dištancujme sa od 
znechutenia a nedajme sa zviesť zo správnej cesty, pretože veríme v istý cieľ, ktorým 
je pre nás Kristus. (J. Adamus – trojica.sk - krátené)   
 

SV. ALŽBETA - PATRÓNKA KATEDRÁLY A KOŠÍC 
Sv. Alžbeta, patrónka košickej katedrály a mesta Košice, dcéra uhorského kráľa 
Ondreja II. a Gertrúdy, sa narodila 7. júla 1207 v Blatnom Potoku (Sárospatak, 
Maďarsko), podľa inej tradície v Bratislave, kde vyrastala štyri roky. Ako jednoročnú ju 
zasnúbili s durínskym krajinským grófom Ľudovítom, ktorý bol od nej o sedem rokov 
starší. Po smrti matky sa viac primkla vo viere k Bohu. Bola veľmi skromná, vedela sa 
zriekať svetských veci, podľa svojich možností podporovala chudobných. Jej snúbenec 
Ľudovít sa jej zastával, veľmi sa mu páčili jej čnosti 
a povaha. Napriek odhováraniu si ju v roku 1221 
vzal za ženu, hoci mala ešte len štrnásť rokov. 
Navzájom sa podporovali v čnostiach a skutkoch 
lásky. Alžbeta často v noci vstávala k modlitbe, 
rozjímala nad tajomstvami viery. Neprestala ani 
podporovať chudobných. Spolu mali tri deti: 
Hermana, Žofiu a Gertrúdu. Všetky tri boli veľmi 
dobre vychované, prví dvaja vzormi kresťanských 
panovníkov a Gertrúda sa stala opátkou 
altenburského kláštora, zomrela v chýre svätosti. 
V roku 1227 jej muž Ľudovít zomrel na mor, práve 
keď bol na križiackej výprave. Alžbeta mala iba 
dvadsať rokov. Keď jej doniesli správu o mužovej 
smrti, cítila sa, akoby sa stratilo všetko, kvôli čomu 
žila. Nevlastný brat jej muža, Henrich Raspe, násilím uchvátil vládu nad durínskym 
kniežatstvom, Alžbetu aj s deťmi vyhnal a prísne zakázal komukoľvek v kniežatstve jej 
pomôcť. Istý františkánsky kňaz jej ale našiel príbytok v pastierni na samote. Po čase 
sa o tom dozvedela Matilda, sestra zomrelej Alžbetinej matky Gertrúdy, ktorá bola 
predstavenou kláštora v Kitzingene. Dala ju vyhľadať a priviesť k sebe do kláštora. Po 
nejakom čase priviezli do Bambergu mŕtvolu Alžbetinho muža Ľudovíta. Henrichovi sa 
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vtedy pohlo srdce, oľutoval všetko, čo napáchal proti Alžbete a opustil palác aj hrad 
Wartburg. Vládu odovzdal Alžbete. Tá však zverila výchovu svojich detí do rúk 
skúsených ľudí – syna dala do výchovy mužom, ktorým zároveň zverila vedenie krajiny, 
dcéru dala na výchovu na kreuzburský hrad a Gertrúdu do premonštrátskeho kláštora. 
Sama odišla z hradu, v meste Marburg nad Lahnom v roku 1229 založila nemocnicu 
sv. Františka z Assisi. Pri nemocnici si dala zariadiť chudobný byt podľa františkánskej 
špirituality a tam žila v chudobe a službe chorým. V roku 1231 vážne ochorela a o 
štrnásť dní, 17. novembra zomrela. Na jej hrobe sa stalo mnoho zázrakov. Za svätú 
bola vyhlásená už štyri roky po smrti pápežom Gregorom IX. (zivotopisysvatych.sk – krátené) 

PRÍPRAVA NA KOLEDOVANIE  - DOBRÁ NOVINA 2023 
Vianočné koledovanie v rámci Dobrej noviny je v našej farnosti dlhoročnou tradíciou. 
Skupinky detí vo Vianočnom období navštívia prihlásené rodiny, ktorým ohlásia 
radostnú zvesť. Koledovaniu predchádza príprava počas celého decembra. Na 
jednotlivých stretkách sa deti pomocou hier, príbehov a pracovných listov dozvedia 
viac o projektoch, pre ktorú sa tento rok zbierajú peniaze. Ide o ekologické 
farmárčenie v Samburu, kde prevažne ženy dostávajú tréning organického 
poľnohospodárstva na farme v Nairobi a následné pracujú na svojich komunitných 
záhradách v suchom polo púštnom regióne na severe Kene. 28. ročník Dobrej Noviny 
preto nesie názov: Zmeňme púšť na záhradu. Deti, ktoré sa na koledovanie chcú 
prihlásiť, sa môžu zapísať na pripravené hárky pri východe z kostola do 25. 
novembra. Rodiny, ktoré chcú prijať koledníkov sa budú zapisovať v decembri. 

FARSKÉ OZNAMY 
STRETNUTIE FAUSTÍNUM dnes, 13.11. sa uskutoční stretnutie združenia Faustínum. 
Začína vo Farskom kostole Hodinou milosrdenstva a Korunkou Božieho milosrdenstva 
o 15.00, pokračuje stretnutím na Farskom úrade. 
NEDEĽA KRISTA KRÁĽA budúca nedeľa je nedeľou Krista Kráľa – poslednou nedeľou 
v cirkevnom roku. Vo všetkých kostoloch sa v ten deň modlíme počas osobitnej 
pobožnosti pred vyloženou Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou modlitbu zasvätenia 
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.  
Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“ 
určenej na slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista Kráľa neba i zeme, môže získať za obvyklých 
podmienok úplné odpustky.  
DOBROČINNÁ ZBIERKA SV. ALŽBETY dnes je v kostoloch našej arcidiecézy dobročinná 
zbierka sv. Alžbety. Svoj milodar môžete podľa vlastného uváženia a možností odovzdať 
do vyznačených schránok v našich kostoloch. 
STRETNUTIE DETÍ Najmladších členov našej farnosti pozývame na ďalšie stretnutie, ktoré 
sa uskutoční v sobotu, 19. 11. o 14.00 na fare. Predpokladané ukončenie je o 17.00. 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
33. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ  -  14. 11. 2022 – 20.11.2022 

 

pondelok 
14. 11. 

Féria Sabinov 
6.45 +Jozef +Anna +Štefan 

18.00 +Martin 

utorok 
15. 11. 

Sv. Albert Veľký, biskup 
a učiteľ Cirkvi 

Ľubovoľná spomienka  

Sabinov 
6.45 +Žigmund +Aurélia 

18.00 ZBP Sára s rodinou 

Jakubovany 17.00 
+Jarmila +Andrej +Mária 

+Andrej 

streda 
16. 11. 

Féria 
Sabinov 

6.45 +Anna 

18.00 +Karol (1.výročie) 
Orkucany 17.00 RB 

štvrtok 
17. 11. 

Sv. Alžbeta Uhorská, 
rehoľníčka 
Spomienka 

Sabinov 6.45 +Ján 

18.00 ZBP Magdaléna (70 r.) 

Jakubovany 18.00 ZBP Irena s rodinou 

piatok 
18. 11. 

Výročie posviacky bazilík sv. 
Petra a Pavla, apoštolov 

Ľubovoľná spomienka 

Sabinov 
6.45 ZBP František 

18.00 
ZBP Jozef a Eva  
(30 r. sobáša) 

Orkucany 18.00 ZBP František 

sobota 
19. 11. 

Spomienka 
Panny Márie v sobotu 

Večerné sv. omše  
z nasledujúcej nedele  

Sabinov 
6.45 +Peter 

18.00 ZBP Anna 

Jakubovany 18.00 ZBP František s rodinou 

nedeľa 
20. 11. 

34. NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ 
NÁŠ PÁN JEŽIŠ KRISTUS 

KRÁĽ NEBA I ZEME  

Sabinov 

7.30  
9.00 +Helena +Tomáš 

10.30  
18.00  

Jakubovany 9.00 ZBP Katarína 
Orkucany 10.30 ZBP Anna 

 
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. 

 


