
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rímskokatolícka farnosť Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa,  Námestie slobody 31, 083 01 Sabinov,  051/4523784;  

www.farnostsabinov.sk;  sabinov@rimkat.sk; IBAN: SK59 0900 0000 0000 9628 1723 
Úradné hodiny -  kancelária: Pondelok - piatok 9-10h, 16-17h. Streda: iba 9-10h. 

V prvopiatkovom týždni kancelária iba dopoludnia! 

               FARSKÝ LIST 51/2021 
19. DECEMBER 2021 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

4. ADVENTNÁ NEDEĽA  
 

 
 
 
 

 
SPIEVAŤ CHVÁLOSPEV S MÁRIOU 

Pán Boh si vyvolil Pannu Máriu, aby bola nielen Matkou nášho Spasiteľa, ale i našou nebeskou 
Matkou. Vo svojej múdrosti dal jej k tejto úlohe aj potrebné milosti a milujúce srdce, aby každý 
mohol v ňom nájsť miesto. Dalo by sa povedať, že Cirkev, ako mystické Kristovo telo, ju 

prijímalo v tej úlohe, akú plnila voči ľudskému 
Kristovmu telu - v úlohe starostlivej Matky. Sväté písmo 
je veľmi zdržanlivé v opisovaní podrobností zo života 
Panny Márie. Ale aj to málo, čo o nej hovorí, je 
dostatočným dôkazom jej starostlivej lásky k človeku. 
Už pri zvestovaní, len čo jej anjel oznámil, že sa stane 
Matkou Vykupiteľa sveta, a ten istý anjel jej naznačil 
situáciu, v ktorej sa nachádzala jej príbuzná Alžbeta, a 
Panna Mária, aj keď sama bola v požehnanom stave, 
rozhodla sa ísť pomôcť svojej príbuznej. Anjel jej 
naznačil Alžbetinu situáciu, a ona sa "ponáhľala" konať. 
Iste Pannu Máriu to stalo mnoho obetí - čas, prácu, 
namáhavú cestu do hornatého kraja... Nedbá však na 
to, ale koná svoju povinnosť k blížnemu, ktorá 

zrýchľovala jej kroky. Tých miest v Písme, kde Panna Mária chce iniciatívne preukazovať 
záujem, je viac. Sv. Makar Egyptský, pustovník (+390), takto poučuje: „Znamením kresťanskej 
dokonalosti nie sú charizmy - dary, ale dokonalá láska!“ Panna Mária je nám v tom príkladom. 
Nepatrila k mocným tohto sveta, bola jednoduchou Božou „služobnicou“, avšak verila, že Bohu 
nič nie je nemožné. V Magnifikate spievala s dôverou, že Boh nechá zažiariť život v smrti, radosť 
v ťažkostiach a svetlo v temnotách. Dietrich Bonhoeffer, teológ a mučeník popravený nacistami 
napísal: Máriin chválospev je najstarší adventný hymnus. Je to najvášnivejší a najintenzívnejší 
hymnus zároveň a možno povedať, že je to najrevolučnejší adventný hymnus, aký bol kedy 
spievaný. Nie je to tá milá, nežná, zasnívaná Mária, ktorú niekedy vídavame na obrázkoch; je 
to vášnivá, úplne odovzdaná, hrdá a entuziazmom naplnená Mária, ktorá sa tu odvažuje 

Prvé čítanie: Kým rodička neporodí                                                                                         (Mich 5, 1-4) 
Žalm: BOŽE, OBNOV NÁS, ROZJASNI SVOJU TVÁR A BUDEME SPASENÍ                                                                             (Ž 80) 
Druhé čítanie: Prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu                                                        (Hebr 10, 5-10) 
Evanjelium: Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?                   (Lk 1, 39-45) 
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hovoriť. Tento chválospev v sebe nemá nič zo sladkých, nostalgických alebo aj zábavných 
melódii našich vianočných piesní. Je to naopak tvrdá, silná a nemilosrdná pieseň o povalení 
trónov a mocných pánov tohto sveta, o Božej moci a slabosti ľudstva. Počas tohto Adventu sa 
pridávame k mnohým, aby sme spolu s Máriou spievali jej chválospev. Kiež by mohol byť 
chválou Božej moci a proroctvom o novom budúcom svete! (P. Ľ. Stanček - vincentini.sk – 
krátené) 

DETSKÉ OKIENKO   
Milé deti, na adventnom venci nám každý týždeň pribúda svetlo sviec, čím sa nám naznačuje 
aj blížiaci sa príchod Hosťa, ktorého celý adventný čas očakávame. Tretia adventná svieca o 
ktorej sme rozprávali na detskej omši, je sviecou RADOSTI (priateľstva). Práve radosť môžeme 
aj my zvlášť prinášať do našich príbytkov svojim konaním, poslušnosťou, ochotou pomôcť. 
Dnes, keď nám už horia všetky štyri sviece, naša radosť sa môže ešte viac zväčšovať -  keď si 
uvedomíme, že posledná svieca, ktorú sme zapálili sa volá LÁSKA. Radosť nás teda pozýva k 
láske, ktorú v atmosfére nádeje a pokoja chceme spoločne prežívať v kruhu našich rodín počas 
celých Vianočných sviatkov! 
Milé deti, nádej, pokoj, radosť a lásku vám prajem do zvyšných dní adventného času i do dní 
Vianočných sviatkov, ktoré sú predo dvermi!  
Žehnám a myslím na vás i na vaše rodiny v modlitbe, kaplán František 
 
 
 

AKO PODPORIŤ DOBRÚ NOVINU 
- modlitbou za eRko, za koledníkov, za partnerov v Afrike 

- príspevkom do označenej stacionárnej pokladničky, ktorá bude 

umiestnená vo všetkých   kostoloch našej farnosti do 31.1.2022 

- finančným príspevkom na účet číslo IBAN SK77 1100 0000 0029 

4045 7894 

 

SÚŤAŽ „TROJKRÁĽOVÁ KOLEDA 2022“ 

Dobrá novina v spolupráci s Pápežskými misijnými dielami vyhlasuje súťaž TROJKRÁĽOVÁ 
KOLEDA 2022. Súťažiť sa bude v speve trojkráľových piesní a uskutoční sa v e-priestore. Je 
určená hlavne pre deti, ale aj pre všetky vekové kategórie. V rámci súťaže je potrebné vybrať 
si jednu trojkráľovú pieseň, ktorá môže byť aj s hudobným doprovodom a oblečením. Pieseň 
je potrebné nahrať na video a poslať do 31. decembra 2021 na e-mailovú adresu 
info@misijnediela.sk. Nahrávka nemusí byť profesionálna, stačí aj z mobilného telefónu. 
Všetky piesne budú zverejnené a zároveň nimi budeme prosiť o podporu DOBREJ NOVINY. 7 
výhercovia vyhrajú misijný balíček (darčeky DOBREJ NOVINY a PMD). Viac na webe a sociálnych 
sieťach Pápežských misijných diel a Dobrej noviny. (Iveta Šoltýsová) 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dobrovoľný príspevok na vydávanie Farského listu je 0,20€. Uzávierka príspevkov je vždy vo štvrtok do 17.00hod.  

FARSKÉ OZNAMY 
SVÄTÉ OMŠE sa slúžia s povoleným počtom 30 osôb v režime OP (očkovaní a po 
prekonaní choroby. Je povinnosťou každého preukázať sa príslušným dokladom. Na sv. 
omše sa treba prihlásiť elektronicky cez webovú stránku farnosti. Neodhlasujte sa zo sv. 
omší na poslednú chvíľu. Spôsobujete nám tým organizačné ťažkosti a nie je to 
zodpovedné voči iným. 
Znovu apelujem na vašu ohľaduplnosť voči ostatným. Všimnite si počet sv. omší. Ak sa 
každý počas sviatočných dní (vrátane Nového roka, či Zjavenia Pána) prihlási na jednu 
sv. omšu umožnime, aby bol každý aspoň raz v Božom chráme. Bude k dispozícii 
možnosť prihlásiť sa na sv. omše s väčším časovým rozsahom. Preto sa prihlasujte 
zodpovedne. Dnes nie je otázka „ja by som chcel“ ale „čo sa dá“. 
SVIATOSŤ ZMIERENIA budeme vysluhovať vo Farskom kostole pondelok - štvrtok 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. Na Štedrý 
deň už nebudeme vysluhovať sviatosť zmierenia. 
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. 
VYSIELANIE SV. OMŠÍ naďalej nás môžete sledovať ráno 6.45 aj večer o 18.00. V piatok 
24.12. bude vysielaná sv. omša z Farského kostola 00.h (polnočná) V sobotu 25. 12. sú 
vysielané sv. omše o 7.30 a 10.30h. Rovnako aj v nedeľu, 26.12. o 7.30 a 10.30h. 
PODPORA NAŠEJ FARNOSTI Srdečné Pán Boh zaplať za vaše milodary! 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 
 
 
 
NECH ZAŽIARI NAD NAMI SVETLO, LEBO SA 
NÁM NARODIL PÁN...  
RADOSTNÉ, POKOJNÉ A BOŽOU MILOSŤOU 
NAPLNENÉ SVIATKY BOŽIEHO NARODENIA 
VÁM Z CELÉHO SRDCA VYPROSUJÚ  
VAŠI DUCHOVNÍ OTCOVIA MAREK, 
FRANTIŠEK A MARTIN 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
20. – 26.12.2021 

 

pondelok 
20. 12.  

Féria po 4. adventnej nedeli Sabinov 
6.45 Za uzdravenie - Jozef 

18.00 
+Veronika +Andrej 

+Helena 

utorok 
21. 12. 

Féria po 4. adventnej nedeli 
Sabinov 

6.45 
ZBP rodín Zborovjan a 

Babjak 
18.00 +Mária 

Jakubovany 18.00 ZBP Miroslav 

streda 
22. 12. 

 
Féria po 4. adventnej nedeli Sabinov 

6.45 
+Štefan +Imrich +Margita 

+Tomáš 
18.00 +Koloman +Melánia 

Orkucany 18.00 ZBP Mária, Ján, Eva, Jozef 

štvrtok 
23. 12. 

Féria po 4. adventnej nedeli 
Sabinov 

6.45 +Andrej +Justína 

18.00 ZBP bohuznáme rodiny 
Jakubovany 18.00  

piatok 
24. 12. 

NARODENIE PÁNA  
Slávnosť 

Sabinov 
22.00  
00.00  

Orkucany 
22.00  
00.00  

Jakubovany 
22.00  
00.00  

sobota 
25. 12. 

NARODENIE PÁNA 
Slávnosť 

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30 Za farnosť 
16.30  
18.00  

Jakubovany 9.00  
Orkucany 10.30 +Mária 

nedeľa 
26. 12. 

PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA 
 

NEDEĽA SVÄTEJ RODINY  
 JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA 

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30 Za farnosť 
16.30  
18.00  

Jakubovany 10.30 ZBP Mária (70r.) 
Orkucany 9.00 ZBP pre vnúčatá 

 


