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FARSKÝ LIST 26/2022 
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Týždenník farnosti  

Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 
 
 
 

 
POVOLANÍ NASLEDOVAŤ JEŽIŠA 

Keď sa kňaz na začiatku svätej omše pozrie na veriacich, viac-menej vidí tie isté tváre. 
Sú to ľudia, ktorí majú radi Ježiša, a preto prichádzajú pravidelne na bohoslužby, aby 
ho ešte lepšie spoznávali a viac milovali. Nepriťahuje ich do kostola Boží či cirkevný 

príkaz, ale láska. Dnešné Ježišove 
výroky nás možno aj zaskočili určitou 
tvrdosťou a nekompromisnosťou. 
My, ktorí sme si vypočuli Pánove 
požiadavky, hneď sme ich v duchu 
začali konfrontovať s vlastnou 
rodinou či duchovným životom a iste 
sme si pomysleli: Pane, tak toto odo 
mňa nemôžeš žiadať, veď to sú 
nesplniteľné požiadavky! Ježišovi sa 

však nemôžeme čudovať, lebo vychádzal z praxe putovných učiteľov a filozofov, ktorí 
chodili z mesta do mesta a zhromažďovali okolo seba poslucháčov. Často sa stávalo, 
že sa k nim pridávali mladí muži, ktorí opustili svoje rodiny a za svoju novú rodinu si 
vyvolili učiteľa. Taký bol aj Ježiš. Chodil po judskej a galilejskej krajine, aby ohlasoval 
príchod Božieho kráľovstva, pričom mnohí sa chceli stať jeho učeníkmi. Ktorí z jeho 
poslucháčov neboli súci splniť tieto požiadavky, tých odmietol a nestali sa jeho 
apoštolmi. My však tomuto prísnemu výberu môžeme ďakovať, že Ježišovo učenie sa 
rozšírilo do celého sveta, lebo tí, ktorých si vybral, boli oddaní apoštolátu celým 
srdcom. Polovičatí ľudia by neboli schopní pre Krista trpieť, ani pre neho zomrieť. Aj 
dnes sú niektorí ľudia povolaní k tomu, aby celým srdcom nasledovali Pána. Sú to 
duchovné osoby, od ktorých sa žiada, aby opustili domov, rodičov či súrodencov 

Prvé čítanie: Elizeus vstal a šiel za Eliášom                                                                    (1Kr 19,16.19-21) 
Žalm: TY, PANE, SI MOJE JEDINÉ DOBRO                                                                                                                                   (Ž 16) 
Druhé čítanie: Ste povolaní pre slobodu                                                                         (Gal 5, 1.13-18) 
Evanjelium: Pôjdem za tebou všade kam pôjdeš                                                                (Lk 9, 51-62) 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dobrovoľný príspevok na vydávanie Farského listu je 0,20€. Uzávierka príspevkov je vždy vo štvrtok do 17.00hod.  

a nehľadali si ani životných partnerov. slov: Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, 
nie je súci pre Božie kráľovstvo. O týchto ľuďoch platia v plnom rozsahu slová 
dnešného evanjelia ako platili aj pre tých, ktorí sa stali Ježišovými apoštolmi. Vy, bratia 
a sestry, ste neboli vyvolení a pozvaní od Pána k takejto forme života, preto nemusíte 
mať strach, že dnešné evanjelium by vás chcelo odtrhnúť od života alebo, že aj na vás 
platí prísny meter, ktorý mal Ježiš na apoštolov. Pre vás platí iný zákon, ktorý iste všetci 
dobre poznáte: Milovať Boha a blížneho uprostred tohto sveta. Životná cesta, na ktorú 
vás Pán povolal a postavil, je ustanovená Bohom na vaše osobné posvätenie a raz vás 
privedie do večného života. Treba však po nej odhodlane a smelo kráčať. (J. Adamus – 
trojica.sk – krátené) 

SVÄTÍ PETER A PAVOL – POKORNÝ RYBÁR A MAJSTER A UČITEĽ 
„Slávime sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla chváliac Boha za ich kázanie a ich 
svedectvo. Na viere týchto dvoch apoštolov sa zakladá Rímska cirkev, ktorá ich 

odjakživa uctieva ako patrónov. Avšak je to celá 
univerzálna Cirkev, ktorá na nich hľadí s obdivom, 
považujúc ich za dva piliere a dve veľké svetlá, ktoré žiaria 
nielen na rímskom nebi, ale v srdci veriacich zo Západu 
a z Východu. V rozprávaní o misii apoštolov, nám 
evanjelium hovorí, že Ježiš ich poslal po dvoch). V istom 
zmysle aj Peter a Pavol zo Svätej zeme boli poslaní až do 
Ríma ohlasovať evanjelium. Boli to dvaja muži veľmi 
odlišní jeden od druhého: Peter [bol] „pokorný rybár“, 
Pavol [bol] „majster a učiteľ“, ako sa recituje v dnešnej 
liturgii. Ale ak tu v Ríme poznáme Ježiša a ak kresťanská 
viera je živou a základnou súčasťou duchovného 

a kultúrneho dedičstva tohto územia, vďačíme za to 
apoštolskej odvahe týchto dvoch synov blízkeho 
Východu. Oni, pre lásku Krista, zanechali svoju vlasť 
a nedbajúc na ťažkosti dlhej cesty a rizík a ťažkostí, 
ktoré ich postretli, zakotvili v Ríme. Tu sa z nich stali 
ohlasovatelia a svedkovi evanjelia medzi ľuďmi a svoju 
misiu viery a lásky spečatili umučením. Peter a Pavol sa 
dnes ideálne vracajú medzi nás, prechádzajú ulice 
tohto Mesta, klopú na dvere našich domov, ale 
predovšetkým našich sŕdc. Chcú ešte raz priniesť Ježiša, 
jeho milosrdnú lásku, jeho útechu, jeho pokoj. Toľko to 
potrebujeme! Prijmime ich posolstvo! Zoberme si 
k srdcu ich svedectvo! Petrova úprimná a pevná viera, Pavlovo veľké a univerzálne 
srdce nám pomôžu byť radostnými kresťanmi, vernými evanjeliu a otvorenými pre 
stretnutie so všetkými“  (Príhovor Pápeža Františka pred Modlitbou Anjel Pána, 29. 6. 2016). 
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FARSKÉ OZNAMY 
SLÁVNOSŤ SV. PETRA A PAVLA slávime v stredu. Je to prikázaný sviatok. Je povinnosťou 
zúčastniť sa na sv. omši. V predvečer sviatku sú večerné sv. omše už zo slávnosti. V deň 
slávnosti bude vo filiálnych kostoloch – v Orkucanoch a Jakubovanoch sláviť sv. omše dp. 
Miloš Jaklovský, novokňaz. 
POĎAKOVANIE A TE DEUM pre žiakov, pedagógov a zamestnancov našej CZŠ a všetkých 
škôl na území našej farnosti bude v rámci sv. omše na slávnosť sv. Petra a Pavla 29.6. 
o 8.00. 
PRAVIDELNÁ ADORÁCIA bude vo farskom kostole vo štvrtok 30.6. a v piatok 1.7. od 16.00. 
do sv. omše. Vo filiálnych kostoloch v piatok od 15.30 hod.  
POBOŽNOSŤ FATIMSKEJ SOBOTY bude vo farskom kostole v sobotu ráno o 6:45 (po nej 
sv. omša) a v Jakubovanoch večer o 17:15. 
POBOŽNOSTI PRVEJ NEDELE Vo Farskom kostole 14.30 modlitba posv. ruženca, po nej 
pobožnosť a výmena ružencových tajomstiev. Vo filiálnych kostoloch o 15.00. 
ZBIERKA DOBROČINNÉ DIELA SVÄTÉHO OTCA sa koná v deň slávnosti sv. Petra a Pavla 
29.6. Podporujeme ňou charitatívne diela Svätého Otca. Svoje milodary môžete odovzdať 
do vyznačených schránok. 
ORGANOVÝ KONCERT Srdečne vás pozývame na Organový koncert, ktorý sa uskutoční 
dnes o 19.00 vo Farskom kostole. Zaznejú v ňom diela svetových skladateľov. Ako 
interpret sa predstaví p. Filip Burgr, náš pán kantor.  
POZVÁNKA PRE DETI Pozývame deti na „Bodku za školským rokom“, ktorá sa uskutoční 
6.7. o 9:00 na „espetke“ (bývalý areál obchodnej akadémie). Je potrebné si priniesť veľa 
vody, športové oblečenie a nejakú pokrývku hlavy. 
SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:  
Dávid Dorušinec z Ražňan a Martina Karaffová zo Sabinova 
Silvia Dujavová zo Sabinova a Dominik Letkovský zo Sabinova 
Peter Goliáš zo Sabinova a Klaudia Laura Korupecká z Nierešov 
Branislav Mojzeš z Červenej Vody a Anežka Šandalová z Lipian 
Kto by vedel o nejakej prekážke pre ktorú by ohlásení nemohli platne prijať sviatosť 
manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov zverujeme do modlitieb 
farského spoločenstva. 

SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED PRVÝM PIATKOM 
 

 SABINOV JAKUBOVANY ORKUCANY 
PONDELOK 6.15-6.40 16.00 – 17.50   

UTOROK 6.15-6.40 16.00 – 17.50 16.00 – 17.50  
STREDA 6.15-6.40 16.00 – 17.50  16.00 – 17.50 

ŠTVRTOK 6.15-6.40 16.00 – 17.50   
PIATOK 6.15-6.40 15.00 – 17.30   

 
SPOVEĎ  CHORÝCH V TOMTO TÝŽDNI PO PREDCHÁDZAJÚCOM TELEFONICKOM DOHOVORE 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
13. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ  - 27. 6. – 3. 7. 2022   

 

pondelok 
27. 06. 

Féria Sabinov 
6.45 +Tomáš +Anna 

18.00 +Vladimír 

utorok 
28. 06. 

Sv. Irenej, biskup a mučeník 
Spomienka 

Večerné sv. omše 
z nasledujúcej slávnosti 

Sabinov 
6.45 

+ krstní rodičia, +starí rodičia, 
+ rodičia 

18.00 ZBP Peter a Svetlana s rod. 

Jakubovany 18.00 
+Juraj +Mária +Anton 

+Alžbeta 

streda 
29. 06. 

 
SV. PETER A PAVOL, 

APOŠTOLI 
SLÁVNOSŤ 

 

Sabinov 
6.45 Za farnosť 
8.00  

18.00  

Jakubovany 16.30  

Orkucany 18.00 
+František +Mária +Helena 

+František 

štvrtok 
30. 06. 

Prví mučeníci v Ríme 
Spomienka 

Sabinov 6.45 +Mária s rodinou 

18.00 +Ján +Mária +Félix +Gizela 

piatok 
01. 07. 

Prvý piatok v mesiaci 
Sabinov 

6.45 + členovia RB 
18.00 +Vladimír 

Orkucany 18.00 +bohuznámych rodín 
Jakubovany 17.00 ZBP Margita (60r.) 

sobota 
02. 07. 

Návšteva Preblahosl. 
 Panny Márie 

Sviatok 
Večerné sv. omše z nedele 

Sabinov 
6.45 ZBP členov RB 

18.00 
ZBP Anton a Božena  

(40 r. sobáša) 

Jakubovany 18.00 +Anna 

nedeľa 
03. 07. 

14. NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 10.30 ZBP František s rod 

Orkucany 9.00 
ZBP Imrich a Mária 

 (50 r. sobáša) 

 
Svätý Peter, Svätý Pavol Rím ste ozdobili a mnohé modly pohanské  smelo 
porazili. Jedného Boha hlásali, za meno Ježiš trpeli a pri všetkých utrpeniach 
zaňho bojovali. Ó, kniežatá apoštolov, vás zvelebujeme, Vám prinášame 
chválu, vďak´, vás ospevujeme. Vy Cirkvi svätej ozdoby, k vám duša láskou 
zahorí. Povznáša sa náš vrúcny hlas: - Orodujte za nás. (JKS 429) 


