
17. október 2021 29. týždeň cez rok dobrovoľný príspevok

      
Prvé čítanie:       Keď dá svoj život, uvidí ďaleké potomstvo.                                              (Iz 53, 10-11)
Žalm:                     Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.                (Ž 33)
Druhé čítanie:   Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti.                                              (Hebr 4, 14-16)
Evanjelium:        Syn človeka prišiel, aby položil svoj život ako výkupné za mnohých.  (Mk 10, 35-45)  

Túžby nášho srdca
J. Adamus - trojica.sk - krátené

Uvažovali ste niekedy nad tým, čo 
najviac prevyšuje v ľudskom srdci? 
Pocitov je veľa, ale možno najsilnejšie sú 
túžby. Možno povedať, že túžby opúšťajú 
ľudské srdce až s jeho posledným 
úderom. O veľkej túžbe rozpráva 
evanjelium tejto nedele. Zebedejovi 
synovia Ján a Jakub poznali Ježiša od 
začiatku jeho verejného účinkovania, 
chodili s ním a on ich brával aj na miesta, 
na ktoré sa iní z apoštolov nedostali. Boli 
to muži hrdí na svoj národ, túžili po jeho 
oslobodení od nenávidených Rimanov 
a po obnove Dávidovho kráľovstva. Iste 
mnohokrát uvažovali nad tým ako ľahko 
by sa to dalo zrealizovať, keby Ježiš 
chcel a použil svoju zázračnú silu práve 
na tento cieľ. A uvažovali ďalej: keby sa 
tak stalo, komuže by Majster zveril tie 
najvyššie a najdôležitejšie funkcie vo 
svojom kráľovstve? Či nie práve im, ktorí 
s ním boli od počiatku? Zabudli však na 
jedno: nie oni si vyvolili Krista, ale on 
si vyvolil ich. Nepochodili so svojimi 
túžbami a aká bola Ježišova reakcia? 
Neviete, čo žiadate. To ako keby im 

povedal: Vaša túžba sa mi nepáči, preto 
ju vyhoďte zo srdca, lebo tam nemá čo 
hľadať! Nuž a teraz sa trocha zamyslime 
nad sebou a dajme si poctivú odpoveď 
na pár otázok: Aké túžby sa skrývajú 
v mojom srdci? Po čom túžim najviac? 
Sú moje túžby čestné a správne? Nie sú 
podfarbené hriechom? Nezabúdajme, 
že Bohu nemožno nič predpisovať 
ani vyčítať. Keby sme ho mali iba na 
to, aby riadil život a svet podľa našich 
túžob, bola by to detinská predstava, 
založená iba na dajakom plniteľovi 
našich túžob. Pri všetkých túžbach 
však nezabúdajme na to, že našou 
prvoradou a najväčšou túžbou má byť 
Boh. Cez prales najrozličnejších túžob, 
ktoré opantávajú naše srdce, hľaďme 
si presekať cestičku k Bohu, lebo len v 
ňom sa nám splnia všetky šľachetné 
a mravne dobre túžby nášho srdca. 
Svätý Augustín vyhlásil: Nespokojné 
je naše srdce, kým nespočinie v tebe, 
Bože! Nespokojné je preto, že je plné 
rozličných túžob. Treba ho však držať 
na uzde, lebo kto to nevie alebo nechce 
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29. TÝŽDEŇ CEZ ROK

pondelok 

18. 10. 

Sv. Lukáš, evanjelista 

Sviatok 
Sabinov 

6.45 + rodín Špirengová a Janigová 

18.30 +Mikuláš +Anna +Mikuláš +Pavol 

utorok 

19.10. 
Votívna sv. omša o sv. Jozefovi 

Sabinov 
6.45 ZBP Imrich a Beáta                                     

(25 r. sobáša) 

18.30 +Emília 

Jakubovany 18.30 +Augustín 

streda 

20. 10. 

 

Féria Sabinov 

6.45 +Štefan +Rozália +Peter +Ľubomír 

18.30 
+Jozef +Helena +Bibiana +Michal 

+Paulína 

Orkucany 18.30 ZBP Ján (30r.) 

štvrtok 

21. 10. 
Féria 

Sabinov 
6.45 +Ema +František 

18.30 ZBP Peter a Marta 

Jakubovany 18.30 ZBP rodina Krajňáková (15r. sobáša) 

piatok 

22. 10. 

Sv. Ján Pavol II., pápež 

Spomienka 

 

Sabinov 
6.45 +Ján +Mária +Róbert +Helena 

+Vendelín 

18.30 +Rudolf +Anna 

Orkucany 18.30 ZBP Zuzana, Ľubomír, Rita 

sobota 

23. 10. 

Spomienka Panny Márie               
v sobotu 

 večerné sv. omše z nasl. nedele 

Sabinov 
6.45 ZBP Rudolf a Ľudmila s rod.                    

(50r. sobáša) 

18.30 +Marcel (1. výr.) +Cecília 

Jakubovany 18.30 ZBP Ondrej (40r.) s rodinou 

Orkucany 18.30  

nedeľa 

24. 10. 

30. NEDEĽA  

V CEZROČNOM OBDOBÍ  

Sabinov 

7.30  

9.00  

10.30  

18.30  

Orkucany 9.00 ZBP Irena (85r.) 

Jakubovany 10.30 +Cecília 

 

Sviatosť zmierenia

 

: Po – Pi ráno pred sv. omšou a večer od 17.00 
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Farské oznamy

Sviečka, ktorá pripomína i zachraňuje životy
Mária Mervová

V jeseni, a celkovo počas chladnejších 
dní, akosi viac vyhľadávame a kupujeme 
veci, ktoré nám prinesú či evokujú pocit 
tepla. Vyťahujeme deky, zalievame čaje, 
zapaľujeme sviečky. Ja osobne som 
veľký "sviečkar." Mihotajúci sa plamienok 
v tme má svoje čaro. Už roky rokúce 
domov kupujeme aj sviečky s pridanou 
hodnotou. Ide o sviečky, ktoré sú súčasťou 
projektu Sviečka za nenarodené deti, 
ktorý netreba v našej farnosti bližšie 
predstavovať. Predsa len pripomeniem, že 
za touto iniciatívou stojí už od roku 2003 

občianske združenie Fórum života. Ich 
kúpou teda potešíte nielen svoje zmysly, 
ale pookreje aj Vaša duša. Prečo??? Lebo 
pomôžete tehotným mamičkám v núdzi 
a rodinám v problémoch. Bohužiaľ, 
aj tento skvelý projekt minulý rok 
zasiahla pandémia. Z celkového počtu 
distribuovaných sviečok sa predalo len 
približne 36%. Aj v roku 2021 sa chystá ich 
predaj, ale jeho realizácia bude závisieť 
od pandemickej situácie. Tak ako po 
minulé roky, budú sviečky distribuované 
prevažne do kostolov, ale aj do obchodov, 

kníhkupectiev a lekární. Zoznam 
predajných miest nájdete na internetovej 
stránke https://sviecka.forumzivota.
sk. Na tomto linku môžete zapáliť aj 
virtuálnu Sviečku za nenarodené deti, a 
to prostredníctvom finančného daru. Ak 
Vás projekt zaujal a chcete vedieť všetky 

potrebné informácie a aktuality, istotne 
navštívte spomenutú stránku či sociálne 
siete Fóra života. Či už zapálite tieto 
sviečky fyzicky alebo virtuálne, je na Vás. 
Jedno je však isté: odmena Vás neminie. 
Samozrejme, tá nebeská.

 Od pondelka 18.10. sa  

FARSKÉ OZNAMY 

okres Sabinov nachádza v bordovom pásme podľa Covid – automatu, preto platia 
nasledovné podmienky: 

V sobotu 18.30 - 50 osôb, povinný zápis (Očkovaní, Testovaní, Po prekonaní) 

Farský kostol - Nedeľné sv. omše:  

7.30 -  kapacita 50 osôb, povinný zápis (OTP) 
9.00 -  len zaočkovaní - bez obmedzenia počtu, povinný zápis 

     10.30 - len zaočkovaní - bez obmedzenia počtu, povinný zápis 
     18.30 - kapacita 50 osôb, povinný zápis (OTP) 

Jakubovany:  sobota 18.30 -  40 osôb, povinný zápis. (OTP) Nedeľa: len zaočkovaní, povinný zápis 
Orkucany:      sobota 18.30 - 40 osôb, povinný zápis. (OTP) Nedeľa: len zaočkovaní, povinný zápis 
V týždni :
                  Filiálky: 40 osôb, povinný zápis (OTP) 

 Farský kostol 6.45 - 50 osôb, povinný zápis (OTP), 18.30: len zaočkovaní, povinný zápis 

Formulár zápisu nájdete na web stránke farnosti: www.farnostsabinov.sk.

 Budúcu nedeľu je Svetový deň misií – Misijná nedeľa. Po svätých omšiach bude celoslovenská zbierka na 
misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a 
suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity na celom svete. Za vaše milodary srdečné Pán Boh 
zaplať. 

                                                              
V interiéri kostola je povinnosť nosenie respirátora.                                                                                                                         
Prosíme dobrovoľníkov z našej farnosti o pomoc pri vstupe do našich kostolov. Je to dôležitá služba, ktorá 
veľmi pomáha pri organizácii sv. omší. 

 Vo štvrtok 21.10. po sv. omši o 19.15 sa vo Farskom kostole uskutoční stretnutie s rodičmi 
prvoprijímajúcich detí. Prosíme vás o účasť aspoň jedného z rodičov. 

 Najsvätejšia Sviatosť Oltárna  bude vystavená k adorácii vo štvrtok od 16.00 – 17.45 hod vo Farskom     
kostole. Poklona končí eucharistickým požehnaním o 17.45. 

 Stretnutie združenia Faustínum sa uskutoční dnes, 17.10. o 15.00 vo Farskom kostole 
 Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom vás pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa 

uskutoční dňa 19.októbra 2021 o 17:00 hodine v Katolíckom kruhu - Jarková 77, Prešov. Téma: S Máriou a 
Jozefom na ceste za Ježišom.  Stretnutie povedie fr. Alan Ján Dely OP. 

 Prosíme členov Spolku sv. Vojtecha, aby si do konca októbra

 Aj v tomto týždni pozývame deti na svätú omšu, v stredu, 20. 10. o 18.30. 

 prišli vyzdvihnúť podielovú knihu a Pútnik 
svätovojtešský do kancelárie Farského úradu v pracovných dňoch (okrem stredy) po večernej sv. omši. 

 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 

Benedikt Dzurík zo Sabinova a Lívia Semanová z Ražňan (1x) 

Kto by vedel o manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli platne prijať sviatosť manželstva, nech to 
oznámi na Farskom úrade. Snúbencov zverujeme do modlitieb farského spoločenstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milé deti, prvým dôležitým krokom na ceste čnosti v našich životoch je krok 
POSLUŠNOSTI, ktorý nás privedie bližšie k Bohu a robí nás podobnými Ježišovi, 
ktorý bol poslušný voči svojmu Otcovi pri plnení diela spásy. Máme sa snažiť každý 
deň o poslušnosť najmä voči autoritám: Bohu, rodičom, starým rodičom, učiteľom, 
kňazom, starším ...Krok ktorému sa máme vyhýbať, aby sme neskĺzli na cestu 
hriechu je NEPOSLUŠNOSŤ, lebo ona nás privedie k smútku a sklamaniu. Aj v tomto 
týždni vás pozývam, zapojiť sa do úlohy, ktorá znie takto: Napíšte mi na lístoček 
o svojej poslušnosti – koho ste poslúchli a v čom a čo vám po potom prinieslo. 
(Ferko, ktorého sme si spomenuli v príhovore počúvol pani učiteľku a písal si usilovne 
poznámky, jeho námaha mu priniesla radosť z výbornej odpovede. Naopak Peťko bol 
smutný a sklamaný, lebo nebol pripravený na skúšanie, keďže si poznámky na hodine 
nepísal.)

Teším sa na vaše odpovede, kaplán František

Detské okienko

vedieť, stratí správny úsudok a stane sa 
zajatcom a otrokom nesprávnych túžob. 
Prosme iba o také veci, ktoré budú na 
osoh našej duši, nikdy neklaďme Bohu 
podmienky, ani mu nerobme výčitky, 

ak sa nestane podľa našej vôle. Nech je 
Božia vôľa naším najvyšším zákonom! 
Nech každodenné slová: Buď vôľa 
tvoja… vždy znejú z našich úst úprimne!


