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FARSKÝ LIST 39/2022 
25. SEPTEMBER 2022 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 
 

 
BOH HĽADÁ STRATENÉHO 

ABY BOHATSTVO NEZASLEPILO 
Známe podobenstvo o bohatom človeku a žobrákovi menom Lazár zaznačil len 
evanjelista sv. Lukáš. Evanjelista vo svojom evanjeliu neuvádza mená, ale v tomto 
prípade robí výnimku. Meno Lazár v hebrejčine znamená “Boh pomáha“. Takto meno 

vysvetľuje všetko a 
charakterizuje žobráka. 
Dôležitá je aj poznámka o 
psoch. V Písme a dnes ešte aj v 
islame pes sa chápe ako 
nečisté zviera, a preto sa psom 
pohŕdalo. Nešťastie žobráka 
evanjelista zvýrazňuje aj tým, 
že nevládal od seba odohnať 
tieto nečisté zvieratá, ba čo 
viac, keď mu tieto zvieratá 
lízali vredy, spôsobovali mu 
úľavu. Tohoto človeka si 

nevšíma iný syn Abraháma, brat Lazára, boháč. Je zaujímavé, že v podobenstve sa 
nevyslovuje boháčovo meno, len sa spomínajú šaty a jedlo, čo sa chápalo ako 
znamenie bohatstva. Toto podobenstvo má dôležitý význam. Podľa Semitov Boh určil, 
kto bude bohatý a kto chudobný. A v tomto podobenstve Ježiš rieši problém bohatstva 
a chudoby vo vzťahu k večnému životu. Farizeji učili, že bohatstvo je výrazom zvláštnej 
priazne Boha a jeho milosrdenstva. V podobenstve Pán Ježiš poukazuje na to, že zlým 
prístupom k bohatstvu vzniká nebezpečenstvo straty večného života. Týmto 
podobenstvom Pán Ježiš nezavrhuje bohatstvo, keď ho niekto má, neodsudzuje 
bohatých, ale poukazuje na zlý prístup k bohatstvu, kedy môže človek prísť o večný 

Prvé čítanie:    Tí, čo leňošia a vyspevujú si, pôjdu teraz do zajatia                           (Am 6, 1ab. 4-7) 
Žalm:                 BLAHOSLAVENÍ CHUDOBNÍ V DUCHU, LEBO ICH JE NEBESKÉ KRÁĽOVSTVO.                                    (Ž 146) 
Druhé čítanie   Zachovaj prikázanie až do príchodu Pána                                            (1 Tim 6, 11-16) 
Evanjelium:     Dostal si dobré a Lazár zlé; teraz sa tu teší a ty sa trápiš                       (Lk 16, 19-31) 
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život. Ježiš varuje bohatých, aby im bohatstvo nezaslepilo oči, aby jeho nesprávnym 
užívaním, egoizmom, ktoré často sprevádza bohatstvo, človek neopovrhol Bohom, 
nezabudol na svoju dušu, a tak sám sa neodsúdil na večný trest. Jednoducho, Ježiš 
jasne formuluje učenie o vzťahu, aký má mať človek k materiálnym hodnotám. Kto dá 
prednosť čomukoľvek pred Bohom, sám sa vylučuje z Božieho kráľovstva a nik, ani 
Abrahám nie je v stave veci zmeniť. Vyjadrujú to slová, ktoré sú odpoveďou na 
boháčovu prosbu, aby poslal Lazára do domu bratov, aby sa aspoň oni zachránili. 
Abrahám hovorí: „A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik - čo 
ako by chcel - nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám“ (Lk 16,26). 
Boháč trpí v plameni, trápi sa, pretože zabudol počúvať Mojžiša a Prorokov a neuveril 
ich slovám. Podobenstvo je mementom, aby pre pozemské dobrá človek nezabudol 
na zmysel svojho života na zemi. (P. Ľ. Stanček – vincentini.sk - krátené)   
 

SV. HIERONYM:  AKO ČÍTAŤ SV. PÍSMO? 
Hieronym, opravdivo zamilovaný do Božieho slova, sa pýtal: „Ako by bolo možné žiť 
bez poznania Písma, prostredníctvom ktorého sa učíme poznávať samého Krista, ktorý 
je životom veriacich?“. Biblia – nástroj, „ktorým Boh každý deň hovorí k veriacim“ – sa 
takto stáva podnetom a zdrojom kresťanského 
života, a to vo všetkých situáciách a pre 
každého. Čítať Písmo znamená zhovárať sa s 
Bohom: „Ak sa modlíš,“ píše Hieronym 
urodzenej dievčine z Ríma, „hovoríš so 
Ženíchom; ak čítaš, hovorí on s tebou“. Štúdium 
a meditovanie Písma robí človeka múdrym a 
vyrovnaným. Samozrejme, na hlbšie 
preniknutie do Božieho slova je potrebné robiť 
to vytrvalo a postupne. Preto Hieronym 
odporúča kňazovi Nepociovi: „Čítaj veľmi často 
božské Písma; ba neodlož svätú knihu nikdy z 
rúk. Tu sa nauč to, čo máš učiť. Vznešenej 
rímskej panej Lete takto radil čo sa týka 
kresťanskej výchovy jej dcéry: „Uisti sa, že 
každý deň si študuje dajaký úsek z Písma. Po 
modlitbe nech nasleduje čítanie a po čítaní 
modlitba. Namiesto šperkov a hodvábnych šiat 
nech miluje božské knihy“. Meditovaním a 
poznávaním Písma sa „zachováva rovnováha duše“. Iba hlboký duch modlitby a 
pomoc Ducha Svätého nás môže priviesť k chápaniu Biblie: „Pri interpretácii Svätého 
písma vždy potrebujeme pomoc Ducha Svätého“. Vrúcna láska k Písmu preniká celý 
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Hieronymov život; láska, ktorú sa vždy usiloval prebudiť aj vo veriacich. Istej svojej 
duchovnej dcére odporúča: „Miluj Sväté písmo a múdrosť bude milovať teba; miluj ho 
nežne a ono bude nad tebou bdieť; cti si ho a dostane sa ti od neho poláskania. Nech 
je pre teba ako tvoje náhrdelníky a tvoje náušnice“. A dodáva: „Miluj vedu Písma a 
nebudeš milovať neresti tela“. Pre Hieronyma základným metodickým kritériom 
výkladu Písma bol jeho súlad s magistériom Cirkvi. Podľa neho nikdy nemôžeme 
čítať Písmo sami. Našli by sme mnohé dvere zatvorené a ľahko by sme skĺzli do 
omylu. Biblia bola napísaná Božím ľudom a pre Boží ľud z vnuknutia Ducha Svätého. 
Preto iba v spoločenstve s Božím ľudom, ako „my“, môžeme preniknúť k jadru 
pravdy, ktorú nám Boh chce povedať. Autentická interpretácia Písma musí byť podľa 
Hieronyma vždy v harmonickom súlade s vierou Katolíckej cirkvi. Nejde pritom o 
požiadavku, ktorá by k tejto knihe bola pridaná zvonka; je skutočne hlasom 
putujúceho Božieho ľudu a iba vo viere tohto ľudu sme, takpovediac, správne naladení 
na pochopenie Svätého písma. Preto Hieronym pripomína: „Zostaň pevne pripútaný 
k tradičnému učeniu, v ktorom si bol vychovaný, aby si mohol povzbudzovať podľa 
zdravého učenia, no tiež vyvracať tých, ktorí mu protirečia“. Keďže Ježiš Kristus 
založil svoju Cirkev na Petrovi – uzatvára Hieronym –, osobitne platí, že každý 
kresťan musí byť v spoločenstve „s katedrou sv. Petra. Viem, že Cirkev je postavená 
na tejto skale“. A potom otvorene vyhlasuje: „Som s každým, kto je spojený s 
katedrou sv. Petra“(Benedikt XVI: Katechéza o sv. Hieronymovi – Generálna audiencia 14.11.2007). 
 

FARSKÉ OZNAMY 
STRETNUTIE RODIČOV A DETÍ, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie bude v stredu 
28. 9. na a po sv. omši o 18.00 h. Je veľmi dôležité zúčastniť sa na tomto prvom stretnutí, 
preto Vás prosím o účasť. 
MODLITBOVÉ STRETNUTIE chceli by sme obnoviť pravidelné modlitbové stretnutia a tak 
vás pozývame na spoločné chvály v malom kostole v piatok 30.09. po večernej svätej omši 
(18.45). 
PRAVIDELNÁ ADORÁCIA bude vo farskom kostole vo štvrtok od 16.00. Záverečná 
pobožnosť o 17.45. 
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.  
ARCIDIECÉZNA PÚŤ DO OBIŠOVIEC ku cti Ružencovej Panny Márie sa koná 1.-2. októbra. 
Program začína v sobotu, o 15.30 je fatimská pobožnosť a svätá omša, ktorú celebruje p. 
arcibiskup Mons. Bernard Bober a pokračuje až do nedele 2.10., kedy o 10.30 bude sláviť 
v arcidiecéznej svätyni slávnostnú sv. omšu p. arcibiskup. Podrobný program púte nájdete 
na webovej stránke našej farnosti a na výveskách našich kostolov. Srdečne pozývame 
všetkých, zvlášť členov ružencových bratstiev! 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
26. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ  - 25. 9 – 2. 10. 2022 

 

pondelok 
26. 09. 

Féria 
 

Sabinov 
6.45 ZBP Mária (85r.) 

18.00 +Jozefína +Jozef +Albert 

utorok 
27. 09. 

Sv. Vincent de Paul, kňaz 
Spomienka 

Sabinov 
6.45 +Ladislav +Helena +Jozef 

18.00 +Ján 
Jakubovany 18.00 ZBP Michaela a Jakub 

streda 
28. 09. 

Féria 
 

Sabinov 
6.45 +Martin +Terézia 

18.00 +Jozef +Margita +Andrej 

Orkucany 18.00 
ZBP rod. Kravčíková, 
Michňová, Mihaľová 

štvrtok 
29. 09. 

Sv. Michal, Gabriel a Reafael, 
archanjeli 
Sviatok 

Sabinov 6.45 +Jozef 

18.00 +František +Irena 

Jakubovany 18.00 +Vladislav 

piatok 
30. 09. 

Sv. Hieronym, kňaz a učiteľ 
Cirkvi 

Spomienka 

Sabinov 
6.45 +Jána +Jozef +Mária 

18.00 +Miroslav +Zuzana +Štefan 
Orkucany 18.00 ZBP Ľuboš 

sobota 
1.10. 

Sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša 
(z Lisieux) 

Spomienka 
 

Večerné sv. omše z nasledujúcej 
nedele  

Sabinov 
6.45 ZBP čl. RB 

18.00 +Jozef +Anna +Juraj 

Jakubovany 18.00 ZBP čl. RB 

nedeľa 
2. 10. 

27. NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ  

Sabinov 

7.30  

9.00 
ZBP Milan a Mária 

(40 rokov manželstva) 
10.30  
18.00  

Jakubovany 9.00 ZBP Heleny s rodinou 
Orkucany 10.30 +Bartolomej +Margita 

 
SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:  
Tomáš Thuroczy z Prešova a Sára Špinlerová zo Sabinova 
Kamil Samko z Jakubovan a Kristína Lipovská z Rožkovian 
Vladimír Marton zo Šarišských Michalian a Ivana Svobodová zo Sabinova 
 


