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Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 
 
 
 

 
PRINÁŠAŤ POKOJ 

Keď Ježišov učeník vstúpi do domu, prináša tak všetkým v dome pokoj. Začína 
pozdravom: „Pokoj tomuto domu!“ – čo môže znamenať – domácnosti, rodine. 
Pozdrav pokoja (šalom – v starozákonnom ponímaní nielen ako protiklad vojny - koreň 

tohto slova znamená úplnosť) má zvolať 
Božiu spásu a požehnanie na dom. Je to 
dodnes v Oriente obvyklé. Pozdrav u 
východných ľudí je zložitá vec. Ale 
misionári môžu bez rozpakov prijať 
pohostinstvo ľudí pokoja. 
Predpokladajú otvorenosť ich návšteve, 
že ich posolstvo nájde ozvenu. Avšak 
pozdravom „Šalom“ , pokoj vám, môžu 
istotne pozdraviť každého. Ježišov 
učeník je poverený oznámiť pokoj 

spojený s Božou spásou. „Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími 
synmi“ (Mt 5,9). Učeníci budú mať dvojaké skúsenosti: Ich posolstvo narazí buď na 
prijatie, alebo na zamietnutie, oni sami nájdu v dome prijatie alebo odmietnutie. 
Strednej cesty niet! Tam, kde ich prijmú, nech vedia, že priniesli do domu pokoj, 
skutočný a pravý pokoj. Môžu tam ostať a rozvíjať nejaký čas svoje poslanie. 
Svätopisec tak spája prijatie pokoja so samým Ježišom. Kristovi učeníci prichádzajú ako 
hlásatelia kráľovstva, pozdrav pokoja nie je už teda nijakou zdvorilostnou formalitou. 
To, čo prinášajú, je spásna moc a zázračná sila Božieho kráľovstva, ktorá vstupuje do 
tohto domu. Na takýto omilostený dom sa vznesie Boží pokoj. Ak však dom nie je 
pripravený pre Boha a jeho poslov, ak neodpovie na pozdrav pokoja radostne a 

Prvé čítanie: Hľa obrátim k nemu pokoj ako rieku                                                             (Iz 66, 10-14) 
Žalm: JASAJ BOHU, CELÁ ZEM                                                                                                                                                       (Ž 66) 
Druhé čítanie: Na svojom tele nosím Ježišove znaky                                                        (Gal 6, 14 -18) 
Evanjelium: Váš pokoj na ňom spočinie                                                                   (Lk 10, 1-12. 17-20) 
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ochotne, poslovia nie sú schopní nič dokázať. Pokoj, ktorý žičili a ponúkali, sa vracia 
späť k nim. Pýtajme sa, čo viac potrebuje náš svet, náš národ, vrchnosti, spoločnosť, 
rodiny a každý jednotlivec ako pokoj? Kde ho však hľadáme? Na rôznych miestach a 
pri rozličných príležitostiach. Sv. Maximilián Kolbe sa pýta: „Čo znamená tento pokoj? 
Je to predovšetkým pokoj čistého svedomia“. Svet veľmi túži po pokoji, ale nemá ho. 
Len Pán Ježiš, ako víťaz nad smrťou, môže dať pravý pokoj. Zo skúsenosti vieme, že 
pokojný človek priťahuje. Práve on môže byť zvestovateľom toho, ktorý je sám Pokoj. 
A večný pokoj je jedine v Kristovi, ktorému môžeme prostredníctvom proroka Izaiáša 
dať prívlastok „Knieža pokoja“ (Iz 9,5). Ježišovou prítomnosťou sa odovzdáva pokoj od 
človeka k človeku, ako keď sa svieca zapaľuje jedna od druhej. Kde má Boh miesto v 
srdci človeka, tam skutočne vládne pokoj. A práve o tento pokoj prosíme v svätej omši 
pri chválospeve Glória a v modlitbe Baránok Boží. Veď sám Pán sa s nami dokonca aj 
lúči najcennejším testamentom: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam“ (Jn 
14,27). Prijmime s dôverou Kristov pokoj. Lorenzo Scupolli konštatuje: „Diabol robí 
všetko možné, aby vyhnal pokoj z vášho srdca. Lebo vie, že Boh prebýva v pokoji a 
práve tam, kde je pokoj, koná veľké veci.“ (Ľ. Staček CM – vincentini.sk – krátené) 
 

SVÄTÍ CYRIL A METOD A CIVILIZÁCIA LÁSKY 
„Konštantín a Metod – hoci neprišli na Veľkú Moravu do nejakej „kultúrnej prázdnoty“ 
veď naši predkovia už pred viac ako polstoročím prijali kresťanstvo – priniesli so sebou 
niečo podstatné, na základe čoho bolo možné vyformovať veľký a vyspelý národ – 
súčasť civilizovaného sveta. Z  Akropoly, ktorá je synonymom vnímavého gréckeho 
ducha a filozofie, priniesli 
záväzok hľadať zmysel života. 
Z rímskeho Kapitolu – ktorý 
predstavuje „léges“ – zákony, 
priniesli právny poriadok, aby sa 
delila moc a zároveň chránila 
sloboda. Avšak priniesli niečo 
podstatné aj z tretieho vrchu – 
z Golgoty. Tým, že Slovanov 
zasvätili do spásnej sily kalvárskej 
udalosti sprítomňovanej v kráse 
posvätnej liturgie (v ich rodnom jazyku) boli položené základy aj novej formy 
verejného života, ktorý stál na „civilizácii lásky.“ Z Božieho zjavenia uchovávanom 
v slovách Písma (čo „um aj srdce posilní“), sa dozvedáme, že všetci sme Božie deti – 
stvorené, milované a na večný život predurčené Bohom – Stvoriteľom. On je 
pôvodcom a garantom našej dôstojnosti, a teda aj legitímneho nároku na život, 
slobodu a hľadanie šťastia. Netreba pripomínať, že ide o dedičstvo cyrilo-metodské. 
Sv. Cyril a Metod – inšpirovaní ranokresťanskými spisovateľmi a cirkevnými otcami 
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Východu i Západu (nepochybne aj v duchu sv. Augustína a jeho diela Boží štát) učili, že 
uprostred dejinného napätia medzi pozemským a nebeským mestom, nemajú 
kresťania rezignovať na dianie okolo seba, ale že sa majú vzdelávať a budovať nový 
svet. Takže komunikovali základnú ideu kresťanstva, ktoré učí o jednote medzi svetom 
pozemským a večným, čo znamená, že kresťan smerujúci do večnosti má byť zároveň 
platným a užitočným občanom aj tohto sveta. Potrebujeme – ako realizáciu cyrilo-
metodského odkazu – obnoviť zápal pre kresťanské hodnoty vo verejnom živote, cez 
naše správne rozhodnutia cez jasné a pevné postoje, ale aj cez veľkodušné nasadenie 
pre budovanie spoločného dobra v presvedčení, že hodnoty evanjelia, ktoré 
vyznávame a žijeme majú reálny potenciál zlepšiť kvalitu života všetkých ľudí 
a národov. Tak to učil už arcibiskup Metod našich predkov majúcich zodpovednosť za 
iných: „Preto je každé knieža povinné bez okolkov všetkých, ktorí sú podriadení jeho 
moci, vyučovať Božiemu zákonu… a všetkým každý deň prikazovať, aby nikomu zo 
slabších nekrivdili, ani aby sa nepridŕžali nijakých pohanských obyčají“(Napomenutie 
vladárom). (Homília Mons. V. Judáka, nitrianskeho biskupa, 5.7. 2020 biskupstvonitra.sk - krátené). 

 
FARSKÉ OZNAMY 

SLÁVNOSŤ SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV slávime v utorok. Sv. 
omše budú slávené ako v nedeľu. 
SV. OMŠE V TÝŽDNI vo filiálnych kostoloch budú počas leta (júl-august) iba vo štvrtok 
(Jakubovany) a v piatok (Orkucany).  
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ V JAKUBOVANOCH ku cti diakona a mučeníka sv. Vavrinca sa 
bude sláviť v nedeľu 7. augusta. 
PRAVIDELNÁ ADORÁCIA bude vo farskom kostole vo štvrtok 6.7. od 16.00. do sv. omše.  
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. 
STRETNUTIE RODIČOV Rodičia detí, ktoré sú prihlásené ma detský tábor budú mať 
stretnutie s organizátormi v stredu 6.7. po večernej sv. omši vo Farskom kostole. 
V Jakubovanoch (pre deti odtiaľ) vo štvrtok 7.7. po sv. omši v kostole sv. Vavrinca 
v Jakubovanoch. 
 
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. 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
14. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ  - 4. 7. – 10. 7. 2022   

 

pondelok 
04. 07. 

Féria 
Večerná sv. omša 

z nasledujúcej slávnosti 
Sabinov 

6.45 +Jozef (1. výročie) 

18.00 +Jozef +Alexander 

utorok 
05. 07. 

SV. CYRIL A METOD 
SLOVANSKÍ 

VIEROZVESTOVIA 
SLÁVNOSŤ 

 

Sabinov 

7.30 ZBP Mária a Štefan 
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 9.00 ZBP Cyril a Anna s rodinou 
Orkucany 10.30 ZBP Anton 

streda 
06. 07. 

 
Sv. Mária Goretti, panna 
a mučenica, Spomienka 

 

Sabinov 

6.45 +Margita +Zdenka 

18.00 +Alena (1. výročie) 

štvrtok 
07. 07. 

Féria 

Sabinov 6.45 +Mária Ferenčáková 
18.00 ZBP Terézia s rod. (75 r.) 

Jakubovany 18.00 
ZBP rod. Galajdova, Šimkova, 

Alvarado 

piatok 
08. 07. 

Féria 
Sabinov 

6.45 +Matej +Marek +Alena 
18.00 +Žofia +Michal +Mária 

Orkucany 18.00 + bohuznámych rodín 

sobota 
09. 07. 

Spomienka Panny Márie 
 v sobotu 

Večerné sv. omše z nedele 

Sabinov 
6.45 ZBP Irena s rodinou 

18.00 
ZBP Gustáv a Magdaléna 

s rod. (55 r. sobáša) 

Jakubovany 18.00 ZBP členov RB 

nedeľa 
10. 07. 

15. NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 9.00 
ZBP Magdaléna (75r.)  

a Andrej 

Orkucany 10.30 
ZBP Imrich a Mária  

(50r. sobáša) 
 

Všemohúci a večný Bože, Ty si našim predkom poslal svätého Cyrila a Metoda, aby ich 
priviedli k pravej viere. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme si verne zachovali dedičstvo 

otcov, statočne vyznávali svoju vieru, podľa nej aj žili a na ich orodovanie nám udeľ 
milosť, aby sa všetci kresťania zjednotili vo viere a láske. Skrze Krista, nášho Pána. Amen 


