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FARSKÝ LIST 50/2021 
12. DECEMBER 2021 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

3. ADVENTNÁ NEDEĽA  
 

 
 
 
 

 
BOH OD NÁS ŽIADA ZMENU ZMÝŠĽANIA 

Tretiu adventnú nedeľu v liturgii voláme “Gaudete“ – “Raduj sa“. Výzva Cirkvi radovať sa už 
dnes, nie iba potom cez sviatky, je správna. Koľkí spomedzi nás hneď poznamenajú: Môžem sa 
radovať, keď mám problém, ktorý mi bráni radovať sa? Radosť je potrebné správne pochopiť. 

Radosť nie je kvet, ktorý môžeme odtrhnúť na lúke či kúpiť si 
v kvetinárstve. Radosť je stav vnútra človeka, o čo sa musí 
človek pričiniť. Sv. Gregor Veľký učí: „Duša nemôže byť bez 
radosti. Keď človek nedá pozor, začne ju hľadať vo veciach 
menej vznešených.“ Preto radosť často neprináša radosť, ale 
sklamanie. Nemožno nájsť radosť tam, kde nemôže byť. 
Zástup, ktorý prichádza za Jánom Krstiteľom, sa právom 
pýta: „Čo teda máme robiť (Lk 3,10)?Ján ľudí prichádzajúcich 
za Ježišom, a sú medzi nimi mýtnici i vojaci, nenapomína. 
Naopak, ukazuje im na Krista. Ich sŕdc sa dotkli Jánove slová. 
Keď sa Božia milosť dotkne srdca, pobáda človeka, aby konal. 
Kresťanstvo nie je poduška, na ktorej možno pokojne spávať. 
Kresťanstvo je energia, sila, činnosť. Preto mnohí sa vtedy 

pýtajú podobne ako sv. Pavol: Čo ďalej? Tak ako sa pýtali po prvej kázni Petra svedkovia 
zoslania Ducha Svätého: „Čo máme robiť“ (Sk 2,37)? Ján Krstiteľ na otázky pripomína slová 
prorokov. Nielenže dáva rady k náprave života, ale najmä poukazuje na očakávaného Mesiáša. 
Pravá radosť sa dá zažiť jedine v spojení s Mesiášom. Hovorí o Ježišovi, ktorý nebude len volať 
k pokániu, ale ktorý bude môcť odpustiť hriechy. Pravú radosť nespozná človek v stave hriechu. 
Obrátiť sa a začať žiť ako kresťan. Ján vyzýva ku skutkom kresťanského milosrdenstva: „Kto má 
dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne“ (Lk 3,11). Ján, 
podobne ako Ježiš, nikoho nevylučuje. Mýtnici považovaní za verejných hriešnikov dostávajú 
odpoveď: „Nevymáhajte viac, ako vám určili“ (Lk 3,13). A vojakom pripomína: „Nikoho 
netrápte, nikomu nekrivdíte a buďte spokojní so svojím žoldom“ (Lk 3,14). Ján hovorí konkrétne 
a ukazuje, čo musia všetci urobiť, ak chcú byť šťastní. Nič nové? Proroci učili podobne. A Ježiš 

Prvé čítanie: Kráľ Izraela, Pán, je s tebou                                                                               (Sof 3, 14-18) 
Žalm: PLESAJME A JASAJME, LEBO UPROSTRED NÁS JE SVÄTÝ, BOH                                                                       (Iz 12, 2-6) 
Druhé čítanie: Pán je blízko                                                                                                          (Flp 4, 4-7) 
Evanjelium: Čo máme robiť my?                                                                                              (Lk 3, 10-18) 
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na hore pripomína zástupu, že láska k blížnemu je podmienkou i znakom pravej lásky k Bohu. 
Advent liturgický i životný znova a znova upozorňuje zrealizovať Jánom doporučené poučenie. 
Nikdy nebude šťastný sebecký človek. Boh od nás nežiada zmenu zamestnania, ale zmenu 
zmýšľania. Mýtnik nech je dobrým mýtnikom a vojak dobrým vojakom. Nezáleží od 
zamestnania, ale od toho, v akom vzťahu k Bohu ho robíme. Je to nielen adventná, ale stála 
výzva k pokore. Jánov zovňajšok je drsný, ale jeho posolstvo je pravdivé. Zmena sa očakáva aj 
od nás. Advent ako príprava má byť čas radosti. Radovať sa len niekoľko dní počas sviatkov 
Narodenia Pána by bolo málo. Jánove slová sú výzvou už dnes a ku skutočnej zmene života. Je 
čas sa pýtať: „Čo teda máme robiť“ (Lk 3,10)? Máme dostatok skúseností s hľadaním podnetov 
k radosti. Urobme zmenu v hľadaní. Radosť nájdeme len tam, kde je Boh. (P. Ľ. Stanček - 
vincentini.sk – krátené) 

DETSKÉ OKIENKO   
Milé deti, keďže v stredu sme mali slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Marie, 
nepokračovali sme ďalej v zamýšľaní sa nad významom sviec na adventnom venci.                            
Na adventnom venci nám už na svieti aj druhá i tretia adventná svieca. Zastavíme sa pri 
druhej, ktorá sa nazýva svieca MIERU alebo POKOJA. Túto sviecu, by malo zapáliť najstaršie 
dieťa v rodine, ako nositeľ schopnosti zmieriť sa. Pozorujeme, že svetla na venci pribúda, 
zároveň aj čas, plynie a narodenie Božieho dieťaťa sa približuje – práve preto, druhá svieca 
dostala toto pomenovanie, aby sme si uvedomili, že sa pripravujeme na príchod Krista, ktorý 
je POKOJ, ba čo viac, ktorý tento pokoj chce už dnes v nás rozhojňovať – a tak pozýva aj nás, 
aby sme sa pričinili aj my svojím konaním, správaním, slovom o pokoj všade, kde sa dostaneme. 
Milé deti, buďte vytrvalé v adventnom putovaní a nebojte sa aj vy prispievať svojou 
poslušnosťou, pomocou, ochotou robiť dobro k šíreniu pokoja! 
Teším sa na skoré stretnutie a myslím na vás v modlitbe, kaplán František  
 

KOLEDOVANIE S DOBROU NOVINOU ONLINE 
Vzhľadom na situáciu koledovanie s Dobrou novinou nebude tento rok prebiehať klasickou 
formou. To ale vôbec neznamená, že sa v rámci možností nemôžeme pripraviť na ohlasovanie 
radostnej zvesti. Ponúkame vám možnosť zapojiť sa do online koledovania a tak osobne 
podporiť tradičný a prospešný zvyk vianočného obdobia. Môžete si nacvičiť koledy a piesne, 
následne nahrať vo formáte mp4 na video v šírke 16:9.. Po zostrihaní bude vaše predstavenie 
zverejnené na farskej web-stránke a na sociálnej sieti, kde je status farnosti. Na zbierku bude 
v kostole umiestnená stacionárna pokladnička. Potrebné informácie dostanete na 
telefónnom čísle 0905 341 691. (Iveta Šoltýsová) 
 

MYŠLIENKA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA 
„Pamätajme, že dokonalosť Márie, plnej milosti, ohlasuje anjel medzi múrmi jej domu: nie na 
hlavnom námestí Nazareta, ale tam, v skrytosti, v najväčšej pokore. V tom malom domčeku v 
Nazarete bilo to najväčšie srdce, aké kedy nejaké stvorenie malo. Toto je pre nás mimoriadna 
správa! Pretože nám hovorí, že Pán na to, aby robil zázraky, nepotrebuje veľké prostriedky 
ani naše vznešené schopnosti, ale našu pokoru, náš otvorený pohľad k nemu a tiež otvorený 
pohľad k druhým.“ (Príhovor pri modlitbe Anjel Pána, 8.12.2021) 
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FARSKÉ OZNAMY 
KOSTOLY OTVORENÉ Sv. omše sa slúžia s povoleným počtom 30 osôb v režime OP 
(očkovaní a po prekonaní choroby. Treba sa preukázať príslušným dokladom. Na sv. 
omše sa treba prihlásiť elektronicky cez webovú stránku farnosti. Prosíme vás, aby ste 
umožnili aj iným prísť na sv. omšu. Preto sa zapisujte maximálne raz za 3-4 dni. 
Večerná sv. omša v sobotu je s nedeľnou platnosťou. Preto sa určite nezapisujte aj na 
sobotu večer aj na nedeľu! Riaďte sa pokynmi služby pri dverách chrámov.  
SVIATOSŤ ZMIERENIA budeme vysluhovať vo Farskom kostole každý pracovný deň ráno 
pol hodinu pred sv. omšou a popoludní od 15.30 – 17.45. O 16.00, 16.30, 17.00 a 17.30 
podávame sv. prijímanie pre tých, ktorí prijali sviatosť zmierenia. Po podaní sv. 
prijímania, prosím opustite priestory kostola. Uvoľnite miesto ďalším prichádzajúcim. Vo 
filiálnych kostoloch spovedáme v týždni  hodinu po sv. omši od 18.30 – 19.30. 
PODÁVANIE SV. PRIJÍMANIA Pre tých, ktorí sa nedostanú na sv. omšu podávame sv. 
prijímanie po večernej sv. omši. Prosím, nežiadajte o to v iných termínoch, ani 
telefonicky. 
SPÔSOB PODÁVANIA SV. PRIJÍMANIA V našej farnosti podávame eucharistiu na ruku 
a postojačky. Pán arcibiskup v liste ešte z 10. 8.2020 vyzýva kňazov , aby sme „na území 
košickej arcidiecézy striktne dodržiavali nariadenie KBS“. Dodržiavame toto usmernenie 
nástupcu apoštolov a ordinára tejto arcidiecézy v duchu poslušnosti. Žiadame veriacich, 
aby to prijali. Rôzne súkromné názory a prax iných kňazov mimo našej farnosti sú 
v rozpore s nariadením arcibiskupa. 
PRE NEZAOČKOVANÝCH platí podľa aktuálneho nariadenia individuálny spôsob 
pastorácie. V prípade, že chcú prijať sviatosť zmierenia a eucharistiu, nech si telefonicky 
dohodnú termín. 
NÁVŠTEVA CHORÝCH PRED VIANOCAMI Návštevy chorých budeme realizovať 
v nasledujúcom týždni, po telefonickom dohovore. Ak má niekto záujem okrem tých, 
ktorých pravidelne navštevujeme pred prvým piatkom, nahláste v sakristii našich 
kostolov po sv. omšiach. 
ADORÁCIA VO ŠTVRTOK Pravidelná adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej je zrušená až 
do odvolania. 
VYSIELANIE SV. OMŠÍ naďalej nás môžete sledovať ráno 6.45 aj večer o 18.00. V nedeľu 
sú vysielané sv. omše z Farského kostola o 7.30 aj o 10.30.  
 
POĎAKOVANIE FARSKEJ CHARITY BOŽIEHO MILOSRDENSTVA Ďakujeme všetkým 
darcom zo Sabinova aj tým, ktorí dňa 20.11.2021 iba nakupovali v OD Kaufland a rozhodli 
sa podporiť zbierku ,,Kilo pre chudobných“. Ďakujeme za štedré  potravinové dary, 8 ks 
stravných lístkov v hodnote 41,70 € a hotovosť 43 € . Ďakujeme aj všetkým, ktorí 
pomohli zorganizovať túto akciu – pracovníkom obchodného domu Kaufland Sabinov za 
ich ochotu a spoluprácu, Mestu Sabinov, našim kňazom, členom charity a 
dobrovoľníkom. Z týchto darov budú pripravené vianočné potravinové balíčky pre rodiny 
v núdzi. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
TÝŽDEŇ PO 3. ADVENTNEJ NEDELI – 13. – 19.12.2021 

 

pondelok 
13. 12.  

Sv. Lucia, panna a mučenica 
spomienka 

Sabinov 
6.45 +Margita 

18.00 +Mária 

utorok 
14. 12. 

 
Sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi 

Spomienka 

Sabinov 
6.45 

+Juraj +Helena 
+Bartolomej +Berta 

+Štefan 
18.00 Imrich +Anna +Dušan 

Jakubovany 18.00 
+Jozef +Mária +Michal 

+Lenka 

streda 
15. 12. 

 
Féria po 3. adventnej nedeli Sabinov 

6.45 ZBP Jakub s rod. 

18.00 + rodiny Štieberovej 

Orkucany 18.00 ZBP rodina Mikulova 

štvrtok 
16. 12. 

Féria po 3. adventnej nedeli 
Sabinov 

6.45 ZBP Mária (65r.) 

18.00 ZBP rodina Pribulova 

Jakubovany 18.00 
+Helena a + rod. 

Peregrinovej 

piatok 
17. 12. 

Féria po 3. adventnej nedeli 
Sabinov 

6.45 +Jozef  

18.00 
Za život – za náhradné 

rodiny 

Orkucany 18.00 
+ rodín Mikita, Valašek, 

Molčan 

sobota 
18. 12. 

Féria po 3. adventnej nedeli            
večerná sv. omša z nasl. nedele 

Sabinov 
6.45 ZBP Peter 

18.00 +Veronika Knutová 

Jakubovany 18.00 
ZBP Mária (60r.) Milan 

(65r.) 
Orkucany 18.00  

nedeľa 
19. 12. 

4. ADVENTNÁ  
NEDEĽA  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30 Za farnosť 
16.30  
18.00  

Jakubovany 10.30 ZBP Daniela a Jana s rod. 
Orkucany 9.00  

 PODPORA NAŠEJ FARNOSTI Ďakujeme všetkým, ktorí nám venovali svoje milodary. Veľmi si to vážime 
a vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!  Ak by ste chceli podporiť našu farnosť môžete to urobiť aj 
poskytnutím milodaru priamo na účet konkrétneho kostola: (číslo účtu je v tvare IBAN)              
JAKUBOVANY: SK53 0900 0000 0005 0523 2958 ORKUCANY: SK33 0900 0000 0005 0491 8747 
SABINOV: SK59 0900 0000 0000 9628 1723 


