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27. TÝŽDEŇ CEZ ROK
deň

liturgický prehľad

miesto

pondelok

Sv. Ján XXIII., pápež
Spomienka

Sabinov

11. 10.
utorok

12.10.
streda

13. 10.
štvrtok

14. 10.
piatok

15. 10.

Féria

Sabinov

čas

6.45

18.30
6.45

18.30

ZBP rodina Jadvišova
+Jozef +Klára +Štefan +Dominik

Sabinov
Orkucany

Féria

Sabinov

6.45

18.30

+Andrej (1. výročie)
ZBP Hedviga s rodinou (60r.)
+Jozef +Mária +Jozef

18.30

ZBP Anna s rodinou

18.30

+Zdenko

6.45

ZBP Erik

Jakubovany 18.30
Sv. Terézia z Avily,
panna a učiteľka Cirkvi
Spomienka

Sabinov
Orkucany

ZBP Alžbeta

6.45

ZBP Klaudia

18.30
18.30

Za život
+František +Helena

6.45

sobota

16. 10.

Sabinov
Spomienka Panny Márie
18.30
v sobotu
večerné sv. omše z nasl. nedele Jakubovany 18.30
Orkucany 18.30

ZBP Jozef (80r.)
+Mária
+Mária
+Ondrej +Mária +Alžbeta +Mária

7.30

nedeľa

17. 10.

29. NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sabinov

9.00

10.30
18.30

Orkucany
Jakubovany

10.30
9.00

28. týždeň cez rok

dobrovoľný príspevok

+Anna +Andrej +Miroslav +Margita

Jakubovany 18.30 +Bartolomej +Vavrinec +Michal +Mária
Féria

10. október 2021

+Jozef +Anna +Ján + Marta +Martin
+Anna
+Štefan +Žofia +Mária +Ján

Sviatosť zmierenia:
Po – Pi ráno pred sv. omšou a večer od 17.00

Prvé čítanie:
Žalm:
Druhé čítanie:
Evanjelium:

Bohatstvo v porovnaní s múdrosťou som nepokladal za nič.
(Múd 7, 7-11)
Obdaruj nás, Pane, múdrosťou srdca.
(Ž 90)
Božie slovo rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.
(Hebr 4, 12-13)
Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a príď a nasleduj ma. (Mk 10, 17-30)

Múdrosť srdca
P. Bernardín Šmid - frantiskani.sk - krátené
V responzóriovom žalme aktuálnej
nedele sme počuli túto veľmi aktuálnu
prosbu: „Nauč nás rátať naše dni, aby sme
našli múdrosť srdca.“ Za čo to prosí žalmista?
„Vedieť rátať dni!“? Znamená to myslieť s
perspektívou večnosti. Dívať sa na prítomnosť
z nadhľadu večnosti. V konečnom dôsledku
to znamená, žiť tak, aby sme mali ustavične
pred očami svoju smrť, svoj koniec. K tomu,
aby sme našli múdrosť srdca je potrebné učiť
sa zodpovednosti za dar bytia a dar života.
Nie sme páni na svojom, ale sme správcovia
prepožičaných darov a talentov. Ustavične
myslieť na svoj koniec, to je vrchol múdrosti,
to je múdrosť srdca. Byť stále pripravení na
uzávierku. Ako často sa úplne bezohľadne
ženieme za vecami tohto sveta, ako by nás
oni mohli vrcholne uspokojiť, a potom sme
sklamaní a rozčarovaní, pretože existuje len
jedna skutočná radosť a to večná. Pozemské
veci sú len na to dobré, aby sme si nimi
odomkli vstup do večnosti. Možno by sme
aj my podobne ako onen mladík z evanjelia
mali tiež položiť Ježišovi otázku: „Učiteľ
dobrý, čo mám robiť, aby som dosiahol
večný život?“ Ide totiž o večný život. Život,
ktorý smrťou nekončí. Ale vo večnosti sa

nejedná len o život časovo neobmedzený,
ale ide o život kvalitatívne iný a to absolútne
lepší. Duchovný život môže byť čímsi
omnoho úžasnejším ako život telesný. Duša
človeka má zvláštnu schopnosť otvárať
sa Absolútnu. Môže mať účasť na živote
samotného Trojjediného Boha. Zrejme
práve sem mieri svojou otázkou mladík.
Ide o účasť na Božom živote, lebo len toto
je pravé bohatstvo, ktoré človeka dokonale
uspokojuje. Múdrosť srdca je v pochopení
pravdy o tom, že pozemské veci sú tu na to,
aby sme si nimi odomkli vstup do večnosti.
Skutočne bohatý je ten človek, ktorý má v
sebe dobrotu Boha, účasť na Božom Duchu.
Pán Ježiš na túžbu bohatého mladíka po
večnom živote poukazuje na Boží zákon.
Samotný zákon je zákon života. O Božom
Zákone platí: „To rob a budeš žiť!“ Zákon Boží
je zákon života. Bohatý mládenec všetko
zachovával od svojej mladosti a predsa
cítil, že mu ešte niečo chýba: „Jedno Ti ešte
chýba; choď, predaj všetko, čo máš, a rozdaj
chudobným; a budeš mať poklad v nebi.
Potom príď a nasleduj ma!“ Už zachovávanie
Božieho zákona vedie ku slobode a k životu,
ale je možné žiť ešte bohatšie a slobodnejšie,
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v nasledovaní živej Tóry, živého Božieho
zákona, v nasledovaní Krista. Dobrovoľná
chudoba, je prejavom väčšej dôvery voči
Bohu. Neklásť svoju nádej v bohatstvo ale
v Boha. V teológii Židovského národa pred
príchodom Krista vládlo presvedčenie,
že pozemské bohatstvo je znakom Božej
priazne. Autor knihy Múdrosti má túto
skúsenosť, ktorú môžeme nasledovať: „Preto
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som sa modlil: Bol mi daný rozum. Prosil som
a vošiel do mňa duch múdrosti. Cenil som ju
nad žezlá a tróny, bohatstvo som pokladal
za nič v porovnaní s ňou. (...) Súčasne s
ňou dostal som aj iné dobrá, skrz jej ruky
nesčíselné bohatstvo.“ Zopakujme známu
prosbu žalmistu: „Pane, nauč nás rátať naše
dni, aby sme našli múdrosť srdca!“

Detské okienko 
Milé deti, na detskej sv. omši sme si rozprávali udalosť zo školy, ktorú zažil Ferko, keď sa
musel rozhodnúť čo spraví. Mohol si vybrať, že sa pridá k spolužiakom a spraví si ťahák
alebo zodpovedne sa pripraviť na písomku. Zvolil si cestu čnosti, ktorá síce nebola pre neho
ľahká, ale priniesla mu radosť a pochvalu! Každý z nás sa dostáva na svojej životnej ceste aj
na „križovatku“, keď sa musí rozhodnúť, ktorou cestou pôjde ďalej, či si zvolím cestu hriechu
alebo cestu čnosti je na mne, aká to bola voľba sa ukáže v cieli, kde zakúsim radosť alebo
smútok.
Pozývam vás, milé deti, zapojiť sa do tohto týždňovej úlohy, ktorá znie takto: Napíšte mi na
lístoček o svojej „križovatke“, teda medzi čím ste sa rozhodovali, a potom ako ste si to
vybrali čo vám to prinieslo.
Teším sa na vaše odpovede, kaplán František

Boli sme stvorení pre väčšiu radosť
Z príhovoru Svätého Otca Františka mladým, Košice 14.9.2021
Ak sa nad tým zamyslíte, vo veľkých spoločnosť, chudobní na vás čakajú. Snívajte
príbehoch sú vždy dve ingrediencie: jedna o kráse, ktorá presahuje vzhľad, presahuje
je láska, druhá dobrodružstvo, hrdinstvo. make-up, ktorá presahuje módne trendy.
Vždy idú spolu. Na to, aby bol život Snívajte bez strachu o založení rodiny, o
veľký, je potrebné jedno aj druhé: láska a splodení a výchove detí, o dávaní života,
hrdinstvo. Pozeráme sa na Ježiša, hľadíme o zdieľaní všetkého s druhou osobou, bez
na Ukrižovaného, je tu oboje: bezhraničná toho, aby ste sa hanbili za svoje slabosti,
láska a odvaha dať svoj život až do konca, pretože je tu on alebo ona, kto ich prijíma a
bez polovičatosti. Máme pred očami miluje, ktorý ťa miluje takého, aký si. A toto je
blahoslavenú Annu, hrdinku lásky. Hovorí láska: milovať toho druhého takého aký je, a
nám, aby sme sa usilovali o vysoké ciele. toto je pekné. Sny, ktoré máme, nám hovoria
Prosím vás, nenechajme dni nášho života o živote, po ktorom túžime. Veľké sny nie sú
plynúť ako epizódy v telenovele. Preto keď silné auto, módne oblečenie, ani „dovolenka
snívate o láske, neverte v špeciálne efekty, po rôznych atrakciách“. Nepočúvajte tých,
ale v to, že každý z vás je výnimočný: každý ktorí vám hovoria o snoch a namiesto toho
z vás . Každý je darom a môže zo života, zo vám predávajú ilúzie. Snívanie je jedna
svojho vlastného života urobiť dar. Ostatní, vec, mať ilúzie iná. Tí, ktorí predávajú ilúzie
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tým, že hovoria o snoch: to sú manipulátori
šťastia. Boli sme stvorení pre väčšiu radosť:
každý z nás je jedinečný a je na svete, aby sa
cítil milovaný vo svojej jedinečnosti a miloval
ostatných, ako to nikto nemôže urobiť za
neho. Nežijeme na to, aby sme sedeli na
lavičke ako náhradníci za niekoho iného.
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Nie, každý je v Božích očiach jedinečný.
Nenechajte sa „homologizovať“; nie sme
vyrábaní v sériách, sme jedineční, sme
slobodní a sme vo svete, aby sme prežili
príbeh lásky s Bohom, aby sme mali odvahu
robiť veľké rozhodnutia, aby sme sa pustili
do nádherného rizika lásky.

FARSKÉ OZNAMY

Farské oznamy

 Aj od pondelka 11.10. sa okres Sabinov nachádza naďalej v červenom pásme podľa Covid –
automatu preto platia nasledovné podmienky:
Farský kostol - Nedeľné sv. omše:
V sobotu 18.30 - 80 osôb, povinný zápis (Očkovaní, Testovaní, Prekonaní)
7.30 - kapacita 80 osôb, povinný zápis (OTP)
9.00 - len pre zaočkovaných - bez obmedzenia počtu, povinný zápis
10.30 - len pre zaočkovaných - bez obmedzenia počtu, povinný zápis
18.30 - kapacita 80 osôb, povinný zápis (OTP)
Jakubovany: sobota 18.30 - 40 osôb, povinný zápis. (OTP) Nedeľa: len pre zaočkovaných, povinný
zápis
Orkucany: sobota 18.30 – 40 osôb, povinný zápis. (OTP) Nedeľa: len pre zaočkovaných, povinný
zápis
V týždni : Farský kostol 6.45 - 80 osôb, povinný zápis (OTP); 18.30: len pre zaočkovaných, povinný
zápis
Filiálky: 40 osôb – povinný zápis (OTP)
Formulár zápisu nájdete na web stránke farnosti: www.farnostsabinov.sk
V interiéri kostola je povinnosť nosenie respirátora.
Pri svätých omšiach vo filiálnych kostoloch rozdávame sv. prijímanie aj vonku pri dverách sakristie
– pre nezaočkovaných a netestovaných, ktorí môžu sv. omšu aspoň počúvať v nádvorí kostolov.










Naliehavo prosíme dobrovoľníkov z našej farnosti o pomoc pri vstupe do našich kostolov. Je to
mimoriadna služba, ktorá veľmi pomáha pri organizácii sv. omší.
V mesiaci október, zasvätenom Ružencovej Panne Márii, sa modlíme modlitbu posv. ruženca
v pracovných dňoch (Po-Pi) pred sv. omšou od 18.00. Vo Farskom kostole sa predmodlievajú
v stredu deti, v piatok mládež; v pondelok, utorok a štvrtok členovia jednotlivých spoločenstiev našej
farnosti. Zapíšte sa prosím, na pripravený hárok, ktorý nájdete v sakristii. Vo filiálnych chrámoch
v pracovných dňoch aj keď v daný deň nie je sv. omša vždy o 18.00. Predmodlievajú sa členovia
jednotlivých ruží podľa dohody.
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.
V pondelok 11.10. večer po sv. omši sa uskutoční stretnutie lektorov na Farskom úrade
Stretnutie združenia Faustínum sa uskutoční v nedeľu 17.10. o 15.00 vo Farskom kostole
Prosíme všetkých birmovancov – tých, ktorí už začali s prípravou minulý rok, aj tých, ktorí sa
zapísali po našej výzve do 15.9., aby prišli na úvodné stretnutie v sobotu 16.10. o 19.30 do Farského
kostola. Vaša účasť je nutná, pokiaľ vám v tom nebránia epidemiologické opatrenia (nie ste
v karanténe)
Aj v tomto týždni pozývame deti na svätú omšu, v stredu, 13. 10. o 18.30.

