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34. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK – KRISTA KRÁĽA 
 

 
 
 
 

 

 
KDE VLÁDNE KRISTUS, TAM VLÁDNE POKOJ 

Prostredie, v ktorom sa nachádzame, časy, ktoré žijeme a mnohí ľudia, s ktorými sa denne 
stretávame, nás silou mocou chcú presvedčiť, že my, kresťania, sme nemoderní a nevedeckí. 

Možno v dnešnú nedeľu sa vás aj zmocnil určitý strach a 
neistota a možno niekto aj skonštatoval, že je na tom niečo 
pravdy. Veď kto sa dnes nadchýna za kráľov a cisárov, za 
postavy, ktoré už dávno patria do múzea, do historických 
románov a rozprávok? A v takejto situácii, ktorá nefandí 
kráľom ani monarchom, Cirkev kladie pred svojich veriacich 
slávnosť Krista Kráľa. Ale neľakajme sa, neodchádzajme preč, 
nezaujímajme od začiatku odmietavý postoj. Kristus nie je 
takým kráľom, akého si my predstavujeme. On nie je ozdobený 
insígniami kráľovskej moci, on nikomu nechce naháňať strach, 
nevydáva rozkazy trestať a nivočiť, ani nemá vojsko, ktorým 
chce niekomu vytrhnúť moc a vládu z rúk. Takýto postoj ku 
kráľovstvu Ježiš veľakrát v živote dokázal. Keď sa narodil, kráľ 

Herodes mal pred ním strach a bál sa, že Ježiš mu vytrhne kráľovstvo z rúk. Ale čo Ježiš urobí? 
Utečie pred ním do Egypta. Keď dospel a začal verejne účinkovať, robil divy a zázraky, čo v 
mnohých evokovalo ich predstavy o kráľovstve a mesiášstve. A čo urobil vtedy? Utiahol sa do 
samoty a zástupom, ktoré za ním prišli, aby sa ho zmocnili a urobili kráľom, vysvetľuje, že 
neprišiel, aby plnil vôľu farizejov a zákonníkov a ich predstavy o Božom kráľovstve, ale prišiel 
preto, aby plnil vôľu svojho Otca. Nechcel byť takým kráľom, akého chceli ľudia. Dokonca aj pri 
vstupe do Jeruzalema, nesedí na koni, oslavovaný a obklopený vojskom, ale prichádza 
ponížený, sediaci na osliatku a obklopený apoštolmi. A napokon, keď stojí pred Pilátom, 
obklopený zúriacim ľudom, potupený a znevážený, na Pilátovu otázku: Si židovský kráľ? 
odpovedá: Sám hovoríš, že som kráľ. Dobre sme počuli Ježišove slová? Hovorí, že je kráľ, ale 
nie taký, ktorý naháňa hrôzu, ale kráľ, ktorý dáva a prináša pokoj a lásku. Tam, kde vládne Ježiš, 

Prvé čítanie: Jeho vláda je večná                                                                                             (Dan 7, 13-14) 
Žalm: PÁN KRAĽUJE, OSLAVUJME HO                                                                                                                                         (Ž 93) 
Druhé čítanie: Vládca nad kráľmi zeme...Urobil nás kráľovstvo, kňazmi Bohu                    (Zjv 1, 5-8) 
Evanjelium: Sám hovoríš, že som kráľ                                                                                    (Jn 18, 33-37) 
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tam vládne pokoj a pokoj je podstatou jeho kráľovstva. Lebo v súčasnosti sú vo svete rozličné 
vládne systémy a každý z nich sa snaží presvedčiť ľudí, že je ten najlepší. Ale aká je skutočnosť? 
Vo svete panuje strach a neistota, terorizmus a ponižovanie, peniaze a monopoly. Ale tam, kde 
vládne Kristus, tam vládne pokoj. Musíme však poukázať ešte na jeden rozmer jeho kráľovstva. 
On sa nevnucuje, ale čaká na slobodné prijatie. A aký význam z toho plynie pre nás? 
Najvýstižnejšie to vyjadrujú nápisy na obrazoch, ktoré ešte aj dnes visia v mnohých 
domácnostiach: Kde Boh hospodári, tam sa dobre darí. A je to naozaj pravda. Dobre je tam, 
kde je Boh. Tam prebýva pokoj, kde vládne Kristus. (J. Adamus - trojica.sk – krátené) 
 

KOLEDOVANIE S DOBROU NOVINOU  
Dobrá novina v tomto roku odpovedá aj na nedávnu výzvu Svätého Otca Františka vykročiť s 
odvahou k druhým ľuďom. So slovami “poďme niečo dobré podniknúť” urobme všetko preto, 
aby mohla na Vianoce dobrá zvesť opäť naplno zaznieť v našich rodinách. Už 27 rokov 
rozdávame radosť a napomáhame k lepšiemu životu ľudí v núdzi na africkom 
kontinente. Povzbudzujeme najmä deti a mladých zapojiť sa do života farnosti cez ohlasovanie 
radostnej zvesti. Advent je čas radostného očakávania. Pre deti sme pripravili adventný 
kalendár. Nájdete ho v decembrovom čísle časopisu rebrík. Rodičov, dospelých, mladých ako 
aj animátorov čakajú adventné zamyslenia. Tie v prípade záujmu budeme zasielať emailom. 
Po minuloročných skúsenostiach sme pripravili opatrenia, ktoré rešpektujú aktuálne 
hygienické usmernenia a budú bezpečné ako pre koledníkov, tak aj pre navštívené 
rodiny. Opäť nadviažeme na tradíciu koledovania popod obloky.  Ako sa k nám môžete pridať 
aj vy? Prihláste svoje dieťa do koledovania a staňte sa aj s deťmi aktívnymi účastníkmi.                    
(Lucia Brillová, Lucia Puškášová, Iveta Šoltysová) 

 

                    DETSKÉ OKIENKO   
Tento týždeň sme spoločne uvažovali o ďalšom kroku 
na našej ceste neustálej snahy konať dobro – 
o štedrosti a láske k druhým ľuďom. Vzorom pre nás 
bola sv. Alžbeta Uhorská, ktorá napriek svojmu 
postaveniu a honosnému životu, ktorý bol okolo nej 
nezišla na cestu skúposti a chamtivosti. Svojou láskou 
a starostlivosťou o chudobných a biednych nám dala 
príklad štedrosti a ochoty deliť sa o dobrá tohto sveta 
s druhými. Takto možno ňou rodina jej manžela 
pohŕdala, ale tým, že robila ľudí šťastnými – 
prinášalo to osoh nielen ľuďom, ktorým službu a 
štedrosť preukázala, ale prinieslo to aj radosť do jej 
srdca. Milé deti, pokúsme sa tento týždeň zriecť 

čohosi pre druhých a ak chcete napíšte mi o tom, teda úloha na tento týždeň je: Napíšte mi s 
čím ste sa podelili, čo ste boli ochotní štedro darovať druhým?!    Teším sa na vás a vaše 
odpovede, kaplán František   
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
34. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ 

 

pondelok 
22. 11.  

Féria Sabinov 
6.45 ZBP Bartolomej a Terézia 

18.00 ZBP Lucia (40r) 

utorok 
23. 11. 

Féria 
Sabinov 

6.45 +Tomáš 

18.00 
+rod. Imrichova                           

a Pavlinská 

Jakubovany 18.00 +Cecília +Anton +Anna 

streda 
24. 11. 

 
Sv. Ondrej Dung-lak, kňaz 

a spoločníci, mučeníci 
Spomienka 

Sabinov 
6.45 ZBP Mária 

18.00 ZBP Katarína s rod. (65r) 

Orkucany 18.00 
+Andrej +Peter +Kristína 

+Marián +Mária 

štvrtok 
25. 11. 

Sv. Katarína Alexandrijská,  
panna a mučenica 

Spomienka 

Sabinov 
6.45 

+Štefan +Klára +Jozef 
+Dominik 

18.00 ZBP Mária s rod. 
Jakubovany 18.00 +Anna +Vavrinec +Katarína 

piatok 
26. 11. 

Féria 
Sabinov 

6.45 +Jana +Juraj +Irena 
18.00 +Anna +Mária 

Orkucany 18.00 +Andrej +Anna a +rodičia 

sobota 
27. 11. 

Spomienka Panny Márie v sobotu 
večerné sv. omše z nasl. nedele 

Sabinov 
6.45 +Milan 

18.00 +Veronika +Ján +Štefan 

Jakubovany 18.00 
ZBP Róbert a Júlia                         

(35 r. sobáša) 
Orkucany 18.00  

nedeľa 
28. 11. 

1. ADVENTNÁ  
NEDEĽA   

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30  
18.00  

Orkucany 9.00 +Andrej 

Jakubovany 10.30 ZBP Jana a Miloš 
 
 

 
Sviatosť zmierenia: 

vo Farskom kostole v prac. dňoch ráno 30 min. pred sv. omšou a večer od 17.00. 
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FARSKÉ OZNAMY 
 Od pondelka 22.11. platia podľa nariadenia kompetentných úradov nové pravidlá podľa 

ustanovenia upraveného Covid – automatu a preto platí nasledovné: 
Všetky sväté omše v našej farnosti, vo všetkých kostoloch pri nedeľných sv. omšiach, či 
pri sv. omšiach cez týždeň,  sú v režime OP (očkovaní, alebo po prekonaní choroby) 
Povolený počet osôb prítomných v kostole: 100 osôb s povinným zápisom! 
Formulár zápisu nájdete na web stránke farnosti: www.farnostsabinov.sk 
Prosíme, aby ste nosili pri sebe doklad o kompletnom zaočkovaní resp. o prekonaní 
choroby. 
V interiéri kostola je povinnosť nosenie respirátora. 

     
 Na prvú adventnú nedeľu pri každej sv. omši je možnosť požehnania adventných vencov, 

ktoré si prinesiete, aby vám pripomínali vo vašich domovoch prípravu na príchod 
Spasiteľa. Vence prineste prosím pred začiatkom sv. omše dopredu k oltáru. 

 1. adventná nedeľa už tradične je dňom jesennej zbierky na Charitu. V rámci Košickej 
arcidiecézy pomáha Arcidiecézna charita v 30 zariadeniach, kde poskytuje viac ako 50 
druhov služieb seniorom, chudobným, opusteným a chorým. Svoj milodar môžete venovať 
pri východe kostola do označenej schránky určenej na tento účel. Viac informácii 
a možnosti ako pomôcť nájdete aj na stránke www.charita-ke.sk. 

 Príprava na 1. sv. prijímanie detí a príprava na prijatie sviatosti birmovania je prerušená 
až do odvolania. O ďalších stretnutiach Vás budeme informovať. 

 Dobročinná zbierka sv. Alžbety zo 14. 11.: Sabinov: 580,47€; Jakubovany: 299,67€; 
Orkucany: 82,60€. Srdečné Pán Boh zaplať! 

 Najsvätejšia Sviatosť Oltárna  bude vystavená k adorácii vo štvrtok od 16.00 – 17.45 hod  
vo Farskom kostole. Poklona končí eucharistickým požehnaním o 17.45. 

 
VYHLÁSENIE KBS K PODPORE OČKOVANIA 

Drahí bratia a sestry, obraciame sa na vás s prosbou o vypočutie, aby naše kresťanské 
spoločenstvo v dôležitej chvíli zaujalo správny postoj. Sledujeme rastúce počty nakazených a 
zomierajúcich na Covid a zároveň rastúci počet vyčerpaných lekárov a zdravotníkov, z čoho 
hrozí bezprostredný kolaps nemocníc. Sme presvedčení, že práve očkovanie je veľká pomoc 
pre zastavenie pandémie a pre záchranu tisícok ľudských životov. Zaočkovaním chránime 
nielen seba, ale aj druhých. Tak ako to vyjadril Svätý Otec: zaočkovať sa je prejavom lásky voči 
blížnemu. Kto pochybuje, nech sa rozhodne práve preto, že kresťanským povolaním je starať 
sa nielen o seba, ale aj o blížnych a pomáhať im na ceste života. Naberme odvahu a spravme 
tento krok z lásky k druhým, k slabším, k ohrozeným. Naliehame na kňazov, aby šírili správnu 
osvetu, aby nabádali v prospech očkovania a zároveň dodržiavali hygienické pravidlá. To je v 
čase šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým prejavom našej viery v Boha, ktorý nám zveril 
svet i blížnych do opatery. A to je aj skutočným prejavom nášho uvedomelého, konzistentného 
postoja za život. Vypočujte, drahí bratia a sestry, tento náš hlas a modlite sa i povzbudzujte 
spolu s nami, aby si ľudia nezatvrdzovali svoje srdcia a neodmietali prostriedok, ktorý máme 
na pomoc v utrpení. 


