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Úradné hodiny -  kancelária: Pondelok - piatok 9-10h, 16-17h. Streda: iba 9-10h. 

V prvopiatkovom týždni kancelária iba dopoludnia! 

FARSKÝ LIST 29/2022 
17. JÚL 2022 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 

 

 

 

 

MODLI SA A PRACUJ! 

V príbehu evanjelia Marta je 
silne zamestnaná činnosťou, 
ktorá je veľmi dôležitá pre 
život každého jedného 
človeka, každej rodiny 
a každej komunity, ak sa chcú 
uberať cestou čností, a to 
pohostinnosťou. Človek bez 
pohostinnosti je človekom 
nedozretým a zameraným iba 
na seba. Čosi veľmi dôležité 
mu chýba. Pohostinnosť 

chvália všetky sväté knihy. Pre orientálneho človeka pohostinnosť bola povinnosťou 
a testom jeho charakteru. Toto vedela aj Marta. Preto keď príde do jej domu Ježiš, 
hneď sa vzchopí a dá sa do prípravy pohostenia pre neho i pre jeho spoločníkov. Marta 
však svoju pohostinnosť nezvládne a nedotiahne do dobrého konca. Namiesto 
pohostinnosti svojmu významnému hosťovi Ježišovi skoro vynadala. Dôvodom bolo 
to, že jej sestra Mária jej pri príprave jedla nepomáha. Ako keby Ježiš za to mohol. 
Ježiš situáciu využíva na to, aby cez ňu dal radu všetkým, ktorí robia veci jednostranne 
a tieto veci ich namiesto pocitu dobre vykonanej práce nielen oberajú o vnútorný 
pokoj, ale ich výsledkom je smiešna a trápna karikatúra. „Marta, Marta, staráš sa a 
znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, 
ktorý sa jej neodníme”, hovorí jej Ježiš. Nie, nemyslime si, že Ježiš jej chce povedať, že 

Prvé čítanie:  Pane, neobíď svojho služobníka                                                                 (Gn 18, 1-10a) 
Žalm: PANE, KTO SMIE BÝVAŤ V TVOJOM SVÄTOM STÁNKU?                                                                                               (Ž 15) 
Druhé čítanie: Tajomstvo od vekov skryté sa teraz zjavilo svätým                                (Kol 1, 24-28) 
Evanjelium: Marta ho prijala do domu. Mária si vybrala lepší podiel                           (Lk 10, 38-42) 

http://www.farnostsabinov.sk/
mailto:sabinov@rimkat.sk
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Marta nemá byť pohostinná a namiesto toho má všetok svoj čas stráviť na modlitbe. 
Toto nie je  ideál, ktorému by chcel Ježiš učiť Martu alebo nás. V živote treba predsa 
pracovať a tak sa starať o seba i o iných. Martina pohostinnosť bola čnosťou a Ježiš si 
ju istotne vážil. No každá práca, hlavne tá konaná pre iných, musí byť sprevádzaná 
modlitbou. Musí! Ak sa tak nestane, človek v nej nevytrvá a namiesto toho, aby sa 
o iných staral, sa stane nevrlým a nervóznym človekom, ktorý síce navonok posluhuje, 
no iní pri tom cítia, že to nejde zo srdca, že je to čosi nútené a robené nasilu 
a neochotne. Takáto služba človeku môže naplniť žalúdok, no nenaplní mu srdce. 
(©Milan Bubák) 

                               List všetkým pobirmovaným 
Drahé dieťa, 
v deň, keď si bol pokrstený, prijal som ťa za svoje dieťa, do 
mojej nebeskej rodiny a odvtedy máš tu pri mne pripravené 
miesto, na ktorom sa budeš radovať po celú večnosť. Každý deň 
pozerám na teba s láskou a dávam ti to, čo potrebuješ. Vidím 
tvoju snahu napredovať, tvoju ochotu stále sa zlepšovať 
a požehnávam ju. Áno, vidím aj tvoju neschopnosť a pády, 
vidím tvoje hriechy, ale ty vieš, že som stále pripravený ti 
všetko odpustiť.  
Od tvojho narodenia a krstu až do tvojej birmovky som ťa viedol a učil, ako správne žiť 
tento tvoj pozemský život. Avšak v momente, keď si bol pobirmovaný, očakávam už 
od teba aj nejaké výsledky môjho dlhoročného pôsobenia. Iste, stále som pri tebe 
a pomáham ti, teraz ešte viac. Ale keď si už prijal môjho Ducha Svätého, ktorého som 
ti dal, či už to bolo pred dvadsiatimi, päťdesiatimi rokmi alebo možno práve pred 
nedávnom, stal si sa akoby mojím vyslancom, mojím zástupcom v tomto svete. Si 
akoby veliteľom malého oddielu v mojej armáde. Už sa nemusím o teba strachovať 
a úzkostlivo pri tebe stáť. Teraz už vieš, čo chcem a aká je moja vôľa. Teraz máš silu ju 
aj vykonávať. Nikdy ťa neopúšťam. Kedykoľvek ma zavoláš, stále prídem, aby som 
posilnil svojho vojaka... 
Dostal si do ruky vlajku môjho kráľovstva, ktorú máš držať tak vysoko, aby ju všetci 
videli. Máš pripnutý odznak, ktorý svedčí o tom, že patríš mne, že si členom mojej 
armády. Do rúk som ti vložil tie najlepšie a najsilnejšie zbrane, ktoré nemá nijaký tvoj 
protivník. Si vybavený a pripravený do boja. Tým, že patríš do môjho vojska, si tiež 
určený na víťazstvo. Hoci ešte len začínaš boj, už ti môžem garantovať, že zvíťazíš, ak 
budeš stále spojený so mnou a ak nikdy nepustíš z rúk zbrane, ktoré som ti dal.  
Každý pobirmovaný kresťan je plnohodnotným členom môjho vojska. Preto má právo 
aj na svojho pobočníka. Birmovný patrón, ktorého si si zvolil, ťa bude všade sprevádzať 
a pomáhať ti. Dôveruj mu a obracaj sa na neho v ťažkostiach. Má odo mňa príkaz 
pomáhať ti.  
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Každý boj je ťažký, teda i tvoj životný zápas sa nezaobíde bez prekážok a problémov, 
ktoré budeš musieť riešiť. Ale nech sa deje čokoľvek, stále pamätaj na to, že patríš 
mne. A kto patrí mne, stojí na strane Víťaza. Maj dôveru a odvahu! Bojuj so cťou 
a trpezlivo. Odhoď každý strach a mysli na to, že som s tebou v každej chvíli. Ak 
vytrváš, čaká ťa bohatá odmena! 

Tvoj Boh a Veliteľ 
 

V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH! 

V piatok na „espetke“ sme sa 
opäť rozhodli dať stopku nude 
a ničnerobeniu. Prázdninový 
čas je síce časom oddychu 
a voľna, to však neznamená, že 
ho treba prespať a premrhať. 
Šport, dobrá nálada a super 
ľudia sú zárukou úspechu. 
Čoskoro pre vás nachystáme 
ďalšiu skvelú akciu. Nebojte sa 
pripojiť, neoľutujete!  

 
 

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.  
ZBIERKA na dobročinné diela Sv. Otca z 29.6.: Sabinov 355,90 €, Orkucany 74,80€, 
Jakubovany 264,20€. Pán Boh zaplať! 
 
SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:  
Erik Vaľko zo Sabinova a Valéria Janigová z Jakubovian 
Tomáš Tebeľák zo Sabinova a Júlia Slaminková z Hertníka 
 
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 
16. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ  - 17. 7. – 24. 7. 2022   

 

pondelok 

18. 07. 
Féria  Sabinov 

6.45 ZBP Peter (50 r.) 

18.00 + Juraj (1.výr.) 

utorok 

19. 07. 
Féria  Sabinov 

6.45 ZBP Agnesa s rod. 

18.00 ZBP Patrícia 

streda 

20. 07. 

 

Féria  Sabinov 
6.45 + Helena, Ondrej 

18.00 ZBP Rudolf (70 r.) s rod. 

štvrtok 

21. 07. 
Féria 

Sabinov 
6.45 ZBP Viktória (50 r.) 

18.00 
ZBP bohuznámi manželia 

(20 r. manž.) 

Jakubovany 18.00 + Jozef, Magdaléna 

piatok 

22. 07. 

SV. MÁRIA MAGDALÉNA 

sviatok 

Sabinov 
6.45 

+ Florián, Cyril, Ľubomír, 

Cyril 

18.00 ZBP Matej s rod. 

Orkucany 18.00 + Gabriel 

sobota 

23. 07. 

SV. BRIGITA 

patrónka Európy 

sviatok 

večerné sv. omše z nedele 

Sabinov 
6.45 

ZBP Eva a Andrej  

(45 r. manž.) 

18.00 + Jozef, Anna, Juraj 

Jakubovany 18.00 ZBP Jozef (70 r.) 

nedeľa 

24. 07. 

17. NEDEĽA 

V CEZROČNOM OBDOBÍ  

Sabinov 

7.30  

9.00  

10.30 ZBP prvoprijímajúce deti 

18.00  

Jakubovany 10.30 ZBP Viliam (1 r.) 

Orkucany 9.00 
ZBP Martin a Mária  

(50 r. manž.) 

 
Modlitba ku Škapuliarskej Panne Márii 

Panna Mária, ty nepoškvrnená a naveky požehnaná ozdoba karmelskej rehole, 
Matka nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, jediná pomocnica v mojom kríži a súžení, 

ktorá si sa uponížila, že si si ma zvolila za svoje dieťa a obdarila si ma svojím spasiteľným a milostivým 
rúchom. Príď mi na pomoc, keď sa moja duša bude lúčiť s telom, vtedy obráť ku mne svoju milostivú 

tvár a mocou svätého Kríža svojho Syna odvráť odo mňa všetkých mojich nepriateľov, aby som 
oslobodený(á) od všetkého zlého mohol(a) k tebe prísť. Amen. 


