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33. TÝŽDEŇ CEZ ROK
deň

liturgický prehľad

miesto

pondelok

Sv. Albert Veľký, biskup a učiteľ
Cirkvi
Spomienka

Sabinov

15.11.

utorok

16.11.

streda

17. 11.

štvrtok

18. 11.

piatok

19. 11.

Féria

Sabinov

sobota

Sabinov
Sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka
Spomienka

Féria

nedeľa

+Ján

18.00

+Žofia +Štefan

6.45

ZBP Milan

18.00

Orkucany
Sabinov

6.45

Féria

Sabinov

18.00
6.45

18.00

6.45

18.00
18.00

6.45
Bl. Anna Kolesárová,
Sabinov
18.00
panna a mučeníčka
Spomienka
Jakubovany 18.00
večerné sv. omše z nasl. nedele
Orkucany 18.00

V CEZROČNOM OBDOBÍ

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

ZBP rodín
Bodnárova a Pribulova
ZBP Jozef (65r.) a rodina

+Marián
ZBP František
ZBP Antónia a Vladimír
+Augustín
+Mária +Štefan
Za život (za manželov, ktorí očakávajú
narodenie dieťaťa)

+Peter
ZBP Anna (80r.)
ZBP Martin, Veronika, Martin
+ členovia RB

7.30

Sabinov

9.00

10.30
18.00

Orkucany

9.00

Jakubovany 10.30

14. november 2021

33. týždeň cez rok

dobrovoľný príspevok

Prvé čítanie:
Tí, čo spia v prachu zeme, sa zobudia.
(1Kr 17,10-16)
Žalm:
Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.
(Ž 16)
Druhé čítanie: Jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú. (Hebr 10, 11-14. 18)
Evanjelium: Zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta.
(Mk 13, 24-32)

ZBP Peter (60r.)

18.00 + rod. Zabadalova, Takáčova, Žembova

Jakubovany 18.00

34. NEDEĽA

21. 11.

6.45

Jakubovany 18.00

Orkucany

20. 11.

čas

ZBP Cecília s rod.
ZBP Terézia

Sviatosť zmierenia:
vo Farskom kostole v prac. dňoch ráno 30 min. pred sv. omšou a večer od 17.00.

5. svetový deň chudobných: «Chudobných máte vždy medzi sebou» (Mk 14,7)
Farská charita Božieho milosrdenstva
Za deň slávenia tohto dňa pápež ustanovil
v závere Mimoriadneho jubilejného roka
milosrdenstva 33. nedeľu cez rok, ktorá tento
rok pripadá na deň 14. november. V posolstve k
5. svetovému dňu chudobných pápež František
tvrdí, že „chudoba je dôsledkom egoizmu,“ a
vyzýva preto zmeniť mentalitu i štýl života.
Témou sú Ježišove slová z Markovho evanjelia,
vyslovené v Betánii, krátko pred umučením. Bolo
to v dome Šimona nazývaného Malomocný,
po tom, ako ho istá žena pomazala vzácnym
voňavým olejom. Niektorí z prítomných, vrátane
Judáša, tento čin ženy kritizovali s vysvetlením,
že sa mal drahý olej radšej predať a výťažok
darovať chudobným. «Chudobných máte vždy
medzi sebou», reagoval na ich kritiku Ježiš. Ako
sa píše v posolstve, „Ježiš pripomína, že tým prvým
chudobným je on sám, on je tým najchudobnejším
z chudobných, pretože ich reprezentuje všetkých“.
Gesto ženy teda prijíma „aj v mene všetkých
chudobných, osamelých, marginalizovaných
a diskriminovaných“ ľudí sveta. Svätý Otec
poukazuje na vnímavosť a jemnocit tejto
anonymnej ženy. Pápežovo posolstvo poukazuje
na „neoddeliteľné puto, ktoré existuje medzi
Ježišom, chudobnými a hlásaním evanjelia“.
„Chudobní (...) nás evanjelizujú, pretože nám
dovoľujú vždy novým spôsobom znovuobjaviť

tie najskutočnejšie črty Otcovej tváre“. Konverzia
(obrátenie) na prvom mieste spočíva v tom, že si
otvoríme srdce a uznáme mnohoraké prejavy
chudoby a budeme manifestovať Božie kráľovstvo
prostredníctvom spôsobu života, ktorý je v súlade
s vierou, ktorú vyznávame. Neraz sa chudobní
považujú za separovaných ľudí, za kategóriu,
ktorá si vyžaduje osobitnú charitatívnu službu.
Nasledovanie Ježiša v tejto súvislosti v sebe
zahŕňa zmenu mentality, čiže prijatie výzvy
zdieľania a participácie. Stať sa jeho učeníkmi v sebe
obnáša rozhodnutie nezhŕňať si poklady na zemi,
ktoré dávajú ilúziu akejsi istoty, ktorá je v skutočnosti
krehká a prchavá. Naopak, vyžaduje si to ochotu
oslobodiť sa od každého puta, ktoré zabraňuje
dosiahnutiu skutočného šťastia a blaženosti, aby
sme uznali to, čo je trvácne a čo nemôže byť zničené
ničím a nikým.“ Svätý Otec sa v posolstve venuje
aj novým formám chudoby, ktoré vznikajú kvôli
nespravodlivému ekonomickému modelu.
Počet chudobných rapídne narastá aj v dôsledku
pandémie, s ktorou súvisí i problém vzrastajúcej
nezamestnanosti. Pápež zároveň zdôrazňuje:
„Individualistický štýl života sa podieľa na
vytváraní chudoby a často pripisuje chudobným
všetku zodpovednosť za ich stav. Avšak chudoba
nie je ovocím osudu, je dôsledkom egoizmu. Preto
je rozhodujúce dať život rozvojovým procesom, v
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ktorých by sa doceňovali schopnosti všetkých...“
Pápež v Posolstve k Svetovému dňu chudobných
cituje slová známeho talianskeho kňaza Prima
Mazzolariho (1890-1959): „Chudobných máme

14. november 2021

objímať, a nie ich počítať“.
Dnes, v 5. svetový deň chudobných, bude
za ľudí v núdzi slávená v našom farskom
kostole Eucharistia o 10.30 h.

Detské okienko

Milé deti, v tomto týždni sme sa spoločne zastavili pri ďalšom kroku na ceste čnosti,
teda našej snahy konať dobro - pri vďačnosti. Vďačnosť je pamäťou srdca – a zanecháva
v nás veľkú stopu. Práve preto nemáme zabúdať na vďačnosť Bohu v modlitbe, no
zároveň aj ľuďom, ktorí nám buď čosi darovali alebo nám s niečím pomohli. Opakom
vďačnosti je nevďak, resp. vnímanie všetkého ako samozrejmosť.
Práve preto vás, milé deti, pozývam zapojiť sa do ďalšej úlohy: Na lístoček mi môžete
napísať o svojej vďačnosti, komu a za čo ste poďakovali.
Teším sa na vás a vaše odpovede, kaplán František

Sv. Alžbeta Uhorská – patrónka našej katedrály – spomienku slávime 17.11.
zivotopisysvatych.sk - krátené
Sv. Alžbeta Uhorská sa narodila v roku 1207
buď v Bratislave alebo v Sárospataku (vých.
Maďarsko). Už ako štvorročnú ju sľúbil jej otec
za manželku Ľudovítovi, synovi Hermana,
durínskeho grófa. Násilná smrť jej matky ju ako
mladú princeznú ovplyvnila k vrúcnejšiemu
vzťahu k Bohu a viere. Bola veľmi skromná, vedela
sa zriekať svetských veci, podľa svojich možností
podporovala chudobných. Keď gróf Herman
zomrel, jeho syn Ľudovít nebol ešte plnoletý, a
tak namiesto neho vládla jeho matka Žofia, ktorá
nepriala Alžbete. Nepáčilo sa jej, že sa nespráva
presne podľa starých šľachtických zvykov, tŕňom
v oku jej boli Alžbetina pomoc chudobným a
sebazapieravý, skromný život. Len 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 rokoch 1224-1225
nastalo pre neúrodu obdobie veľkého hladu a
biedy. Alžbeta pomáhala, ako vedela. Rozdávala
zo zásob svojho hradu, ba pre chorých postavila
nemocnicu. Vlastnými rukami slúžila chorým,
ošetrovala. 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. V tom čase práve očakávala narodenie
najmladšej dcéry Gertrúdy. Nevlastný brat jej
muža, Henrich Raspe, násilím uchvátil vládu nad
durínskym kniežatstvom, Alžbetu vyhnal a prísne
zakázal komukoľvek v kniežatstve jej pomôcť.
Deti jej predtým násilím odňali. Nikto sa nenašiel,
kto by sa odvážil prestúpiť príkaz tyranského
vládcu. Istý františkánsky kňaz jej pomohol nájsť
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. Sám biskup Egbert potom začal
vyjednávať s neľudským tyranom, ktorý vyhnal
Alžbetu z domova. Po nejakom čase priviezli
do Bambergu telo Alžbetinho muža Ľudovíta.

číslo 45/2021 ročník XVI.
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Henrichovi sa vtedy pohlo srdce, oľutoval všetko,
čo napáchal proti Alžbete a opustil palác aj hrad
Wartburg. Vládu chcel odovzdať Alžbete. Tá však
z hradu odišla, 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
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a službe chorým. Keď sa o tom dozvedel jej otec
Ondrej II., dal po ňu poslať, ona však odmietla so
slovami, že žije dobrovoľne v chudobe, nič jej
nechýba a je šťastná. 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.

Farské oznamy
 Od pondelka 8.11. sa okres Sabinov naďalej nachádza v bordovom pásme podľa Covid – automatu,
preto platia nasledovné podmienky:
Farský kostol - Nedeľné sv. omše:
V sobotu 18.00 - 80 osôb, povinný zápis (Očkovaní, Testovaní, Prekonaní)
7.30 kapacita 80 osôb, povinný zápis (OTP)
9.00 len zaočkovaní – bez limitu, povinný zápis
10.30 len zaočkovaní – bez limitu, povinný zápis
18.00 len zaočkovaní – bez limitu, povinný zápis
Jakubovany: sobota 18.00 - 40 osôb, povinný zápis. (OTP) Nedeľa: len zaočkovaní – bez limitu,
povinný zápis
Orkucany: sobota 18.00 – 40 osôb, povinný zápis. (OTP) Nedeľa: len zaočkovaní – bez limitu,
povinný zápis
V týždni : Farský kostol 6.45 80 osôb, povinný zápis (OTP) 18.00: len zaočkovaní – bez limitu,
povinný zápis
Filiálky: 40 osôb – povinný zápis (OTP)
Formulár zápisu nájdete na web stránke farnosti: www.farnostsabinov.sk
Keďže sú avizované zvýšené kontroly, veľmi odporúčame nosiť pri sebe doklad o kompletnom
zaočkovaní resp. o vykonanom teste (pri režime OTP).
V interiéri kostola je povinnosť nosenie respirátora.
∗∗∗∗∗
 Dnešnú nedeľu je v kostoloch našej arcidiecézy dobročinná zbierka sv. Alžbety venovaná
charitatívnym aktivitám našej arcidiecézy.
 Budúca nedeľa - nedeľa Krista Kráľa je poslednou nedeľou v liturgickom roku. V našich kostoloch sa
pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou pri všetkých nedeľných sv. omšiach koná obnova zasvätenia
ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní
modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na slávnosť Krista Kráľa, môže získať za
obvyklých podmienok úplné odpustky.
 Farská charita organizuje na budúcu sobotu – 20.11.2021 − jesennú zbierku trvanlivých potravín
„Kilo pre chudobných“. Táto zbierka prebehne priamo v obchodnom dome Kaufland v čase od
9.00 – 16.00h, kde nakupujúci majú možnosť popri svojom nákupe venovať dobrovoľníkom do košíka
trvanlivé potraviny (konzervy – mäsové, ryby, nátierky, polievky, nakladaná zelenina, trvanlivé
mlieko, maslá, olej, múka, krupica, cestoviny, cukor, ovsené vločky, ryža, strukoviny- hrach, fazuľa,
šošovica, paradajkové pretlaky, horčica, kečup, pudingy, kakao, čokoláda, čaj, káva, trvanlivé pečivo)
podľa vlastného uváženia. Tieto potraviny budú rozdelené a doručené rodinám v hmotnej núdzi.
Vopred všetkým úprimné Pán Boh zaplať!
 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.
 Deti pozývame na svätú omšu, v stredu o 18.00.

