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FARSKÝ LIST 28/2022 
10. JÚL 2022 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 

 

 

 

 

ČO MÁM ROBIŤ? 

V známom podobenstve o 
milosrdnom Samaritánovi je 
veľmi dôležitý dialóg Ježiša so 
znalcom Zákona, ktorý tvorí celý 
rámec pre pochopenie príbehu. 
V prvom rade je dobre 
zapamätať si, že expert na 
Mojžišov zákon tu vystupuje v 
zdanlivo pokornej pozícii a pýta 
sa Ježiša ako učiteľa, čo má 
robiť, ako má žiť, aby dosiahol 

večný život. Podobnú otázku Ježiš dostal od bohatého človeka (mládenca), ktorý Ježiša 
svojou úprimnosťou zaujal (Lk 18,18-24). V tomto prípade však úmysel zvedavého 
zákonníka nie je čistý. Chce Ježiša testovať a dokázať poslucháčom, že tento učiteľ nie 
je taký dobrý, ako si to o ňom myslia. Zjavne Ježiša podcenil a seba precenil. Vidno to 
už v jeho reakcii na Ježišovu otázku. Ježiš mu totiž odpovedá na otázku otázkou a on 
hneď vo svojej naivnej pýche zo znalosti zákona odrecituje hlavné prikázanie. Je plný 
seba a svojich informácií a preto nepostrehne, že Ježiš ho elegantne zaparkoval: „Toto 
rob a budeš žiť!“. Mohli by sme to pochopiť v zmysle „načo sa pýtaš, keď to vieš“, ale 
zákonník to zjavne pochopil celkom inak. Zistil, že Ježiš ho uzemnil a on vyšiel z toho 
ako učiteľ zákona, ktorý doteraz nerobil toto čo vedel. Preto ako píše evanjelista sa 
chcel ospravedlniť. Toto slovo v našom jazyku často chápeme ako snahu o prepáčenie 
a nápravu. V prípade zákonníka to však malo iný význam. Chcel sa „urobiť 
spravodlivým“ pred Ježišom, ale hlavne pred poslucháčmi, pretože predchádzajúca 

Prvé čítanie:  Toto slovo je blízko pri tebe, a preto ho môžeš zachovať                       (Dt 30, 10-14) 
Žalm: HĽADAJTE, POKORNÍ, PÁNA A SRDCE VÁM OŽIVNE                                                                                                     (Ž 69) 
Druhé čítanie: Všetko je stvorené skrze neho a pre neho                                               (Kol 1, 15 -20) 
Evanjelium: Kto je môj blížny?                                                                                             (Lk 10, 25-37) 
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debata mala negatívny dopad na jeho imidž znalca Mojžišovho zákona. Preto 
naznačuje Ježišovi, že on to predsa vie a že sa pýtal „akademicky“. Robí to tým, že 
kladie otázku, ktorá by to mala potvrdiť. Pýta sa na význam slova blížny a očakáva, že 
sa s Ježišom dostane do akademickej debaty o tom, kto, kde a ako môže byť označený 
slovom blížny. Ježišovou odpoveďou je podobenstvo, príbeh o milosrdnom 
Samaritánovi, ktorý síce o Zákone veľa toho nevie povedať a navyše patrí do Židmi 
nenávideného národa, ale ktorý bez problémov pomôže ozbíjanému Židovi, ku 
ktorému sa neprihlási a nezohne ani jeden privilegovaný Žid, ktorý ide okolo. Po tejto 
praktickej Ježišovej odpovedi dostáva znalec Zákona šancu urobiť sa spravodlivým. A 
ako vidno využíva ju. Na Ježišovu otázku, ktorá je v podstate len zopakovaním 
zákonníkovej, pokorne odpovedá: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo“. Všimnime 
si, že nepovie výslovne Samaritán. Na to mu Ježiš elegantne zodpovie jeho úvodnú 
otázku: „Čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života.“ Ježiš vraví: „Choď a rob 
aj ty podobne“, čo v preklade do zákonníkovej reči znamenalo: „Choď a rob aj ty ako 
milosrdný Samaritán.“(©Štefan Novotný) 

 

Medaila sv. Benedikta 
Tento týždeň máme liturgický sviatok sv. Benedikta, ktorý je patrónom Európy. Svätý 
Benedikt za svojho života mal veľkú úctu ku svätému krížu. Často robieval znak kríža. 
Dostal zvláštne dary: liečiť nemocných, vyháňať zlých duchov, nazerať do prítomnosti 
a do budúcnosti. Dnes mnoho veriacich nosí medailu sv. Benedikta alebo kríž do 
ktorého je táto medaila vsadená. Nosením medaily dáva človek najavo, že sa stavia 
pod ochranu sv. Benedikta. Čo sa nachádza na medaile?  

Na jednej strane je sv. 
Benedikt držiaci v pravej 
ruke kríž a v ľavej Regulu. 
Po pravej strane je rozbitý 
pohár s vychádzajúcim 
hadom, a po ľavej havran 
odnášajúci otrávený 
chlieb. Pri svätcovi je 
nápis: „Crux sancti patris 
Benedicti“, čo znamená 
„Kríž svätého otca Benedikta“. Na obrube je nápis: „Eius in obitu nostro prasentia 
muniamur“, teda „Nech nás jeho prítomnosť chráni v hodine smrti“. Na druhej strane 
medaily je kríž s písmenami „C-S-P-B“, čo znamená opäť „Crux sancti patris Benedicti“ 
(Kríž svätého otca Benedikta). Nad krížom je nápis „PAX“, teda Pokoj, čo je heslo 
rehole. Na ramenách kríža sú písmená, ktoré znamenajú: „Crux Sacra Sit Mihi Lux“, čp 
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znamená Svätý Kríž nech mi je svetlom a „Non Draco Sit Mihi Dux“ = Diabol – doslova 
drak – nech nie je mojím vodcom. Na okraji sú začiatočné písmená exorcizmu: „Vade 
Retro Satana, Numquam Suade Mihi Vana – Sunt Mala Qua Libas, Ipse Venena Bibas“ 
Táto veta sa prekladá: Choď preč satan, nezvádzaj ma k márnostiam; to, čo mi 
nahováraš je zlé, sám si vypi svoje jedy“. 

ZBOHOM, ŠKOLSKÝ ROK 

Dňa 6.7. sme spolu s 
deťmi strávili športové 
doobedie, aby sme 
oslávili ukončenie 
školského roka. Zabavili 
sme sa pri futbale a 
basketbale, ale nechýbali 
aj netradičné športy ako 
čínsky futbal a roverino. 
Ďakujeme deťom za 
účasť a veríme, že sa 

uvidíme aj na opekačke, ktorá sa bude konať 26.7. na farskej záhrade pri Torysa. 
Tešíme sa na vás... 

FARSKÉ OZNAMY 
PRAVIDELNÁ ADORÁCIA bude vo farskom kostole vo štvrtok od 16.00. do sv. omše.  
SPOVEDÁME v pracovných dňoch vždy polhodinu pred rannou sv. omšou a popoludní od 
17.00.  
CHCEME POĎAKOVAŤ všetkým animátorom, ktorí v stredu obetovali svoj voľný čas 
a venovali sa našim deťom na „espetke“. Nech vám to dobrý Boh hojne odplatí.  
ODPUST V GABOLTOVE ku cti Panny Márie Škapuliarskej sa uskutoční budúci víkend, teda 
16. a 17. júla. Povzbudzujeme vás k účasti na ňom. Po vybraných sv. omšiach bude 
prijímanie nových členov do Bratstva Škapuliarskej Panny Márie. Viac informácii na 
plagátoch. 
 
SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:  
Peter Goliáš zo Sabinova a Klaudia Laura Korupecká z Nierešov 
Branislav Mojzeš z Červenej Vody a Anežka Šandalová z Lipian 
Erik Vaľko zo Sabinova a Valéria Janigová z Jakubovian 
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 
15. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ  - 10. 7. – 17. 7. 2022   

 

pondelok 

11. 07. 

SV. BENEDIKT 

opát, patrón Európy 

sviatok 

 

Sabinov 

6.45 ZBP Peter a Marta s rod. 

18.00 ZBP Timea, Daniela, Darina 

utorok 

12. 07. 
Féria  Sabinov 

6.45 
+ Juraj, Helena, Berta, 

Štefan, Katarína 

18.00 
+ Mária, Bartolomej, Ján, 

Viliam 

streda 

13. 07. 

 

Féria  Sabinov 
6.45 + Ján 

18.00 ZBP Dana s rod. 

štvrtok 

14. 07. 
Féria 

Sabinov 6.45 ZBP Anton a Anna s rod. 

18.00 ZBP Ľuboslava s rod. 

Jakubovany 18.00 + Martin (1.výr.) 

piatok 

15. 07. 

Sv. Bonaventúra 

biskup a učiteľ Cirkvi 

spomienka 

Sabinov 

6.45 ZBP Štefan s rod. 

18.00 
ZBP Marián a Magdaléna 

(40. výr. manž.) 

Orkucany 18.00 + čl. ruž. bratstva 

sobota 

16. 07. 

Spomienka Panny Márie 

 v sobotu 

Večerné sv. omše z nedele 

Sabinov 
6.45 ZBP Mária (60 r.) s rod. 

18.00 + Mária 

Jakubovany 18.00 ZBP Jozef s rod. 

nedeľa 

17. 07. 

16. NEDEĽA 

V CEZROČNOM OBDOBÍ  

Sabinov 

7.30  

9.00 
ZBP Štefan a Mária 

(40. výr. manž.) 

10.30 za farnosť 

18.00  

Jakubovany 10.30 ZBP Ľubica 

Orkucany 9.00 
+Vincent, +rod. Krafčíkova, 

Porembova 

 

Sv. Michal archanjel,                                                                                                                   

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, 

nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň 

do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. 

Amen. 


