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               FARSKÝ LIST 1/2022 
2. JANUÁR 2022 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA 
 

 
 
 
 

 
IDENTIFIKÁCIA KRESŤANA 

 Na začiatku nového roka nielenže premýšľame o našich plánoch na celý rok, ale tento čas je aj 
časom zamyslieť sa nad našimi povinnosťami, a keďže sme veriaci, nad povinnosťami voči 
Bohu. A my v našom cirkevnom spoločenstve sa stále vraciame k tej veľkej udalosti narodenia 

Pána Ježiša. V dnešnom evanjeliu ju nám pripomína 
apoštol Ján slovami: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo 
bolo u Boha a to Slovo bolo Boh“ (Jn 1,1). Ján tú 
najväčšiu udalosť v dejinách sveta opisuje tak 
jednoducho, a predsa pre mnohých záhadne. Ježiš je 
jednoduchý Boh. Domnievam sa, že bude dobre, keď sa 
ešte raz vžijeme do týchto udalostí hneď na začiatku 
roka a pripomenieme si naše povinnosti voči Bohu. Nech 
toto zastavenie sa na začiatku nového roka nám pomôže 
k zodpovednejšiemu prístupu k našim povinnostiam voči 
viere. Aké sú naše povinnosti? Povinní sme Boha 
poznávať. Ten, kto nepozná Boha, nemôže ho milovať. 
Sme teda povinní Boha poznať a je teda nemysliteľné, že 
keď sa o to nebudeme snažiť, že ho nebudeme milovať. 

Srdce človeka sa nadchne láskou k Stvoriteľovi, keď rozum mu ukáže príčinu, prečo máme Boha 
milovať. Bez tých dôvodov je nemožné milovať. Preto máme poznať dôvody na existenciu 
jestvovanie Boha. Veď je to potrebné najmä preto, že často počúvame, že nerozumne veríme 
v Boha a že nevieme, prečo to vlastne robíme. Veríme, že Boh je, keď nám zanechal stopu 
svojho bytia. Tou stopou jeho bytia je svet. Vieme, že všetko musí mať svoju príčinu a musí ju 
mať tiež celý svet. Jeho jestvovanie potvrdzuje jeho bytie. Jeho existencia je stopou Božou, 
ktorú pozorujme bez ťažkostí. Máme istotu, že Boh jestvuje, keď vidíme tú krásu, poriadok, 
harmóniu. Máme si pripomenúť, že Boha máme milovať, pretože on miluje nás.  Dnešné 
evanjelium nám pripomenulo, že sme povinní preukazovať v tomto roku svoju lásku Bohu i k 
blížnym. Po čom nás svet pozná, že sme kresťania? Či nie po tom, čo platilo o prvých 

Prvé čítanie: Božia múdrosť prebýva vo vyvolenom ľude                                             (Sir 24, 1-2.12-16) 
Žalm: SLOVO SA TELOM STALO A PREBÝVALO MEDZI NAMI                                                                                               (Ž 147) 
Druhé čítanie: Predurčil nás, aby sme sa skrze Ježiša stali adoptívnymi synmi         (Ef 1,  3-6.15-18)                                                     
Evanjelium: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami                                                    (Jn 1, 1-18) 
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kresťanoch? Hľa, ako sa milujú! Vraj to už dnes neplatí? Vyšlo to z módy? Uvedomujeme si, že 
naše skutky rozhodujú. Sú dnes tak moderné a aktuálne ako včera a ako budú zajtra.  
(P.Ľ. Stanček CM - vincentini.sk – krátené) 
 

TRAJA MUDRCI – TÍ, KTORÍ HĽADALI BOHA 
Ľudia, ktorí sa vtedy vydali na cestu do neznáma boli v každom prípade ľuďmi nepokojného     
srdca. Ľudia podnecovaní znepokojujúcou túžbou po Bohu a po spáse sveta. Ľuďmi očakávania, 
ktorí sa neuspokojili svojím zabezpečeným životom a svojím asi uznávaným spoločenským 
postavením. Boli hľadačmi väčšej 
skutočnosti. Boli asi učenými 
ľuďmi, ktorí mali dobré 
vedomosti o hviezdach a 
pravdepodobne mali aj 
filozofickú formáciu. No nechceli 
iba vedieť mnohé veci. Chceli 
vedieť predovšetkým jednu 
podstatnú vec. Chceli vedieť, ako 
sa možno stať ľudskou osobou. 
Preto chceli vedieť, či Boh 
existuje, kde a aký je. Či sa stará 
o nás a ako ho my môžeme stretnúť. Nechceli mať len veľa vedomostí. Chceli spoznať pravdu 
o nás, o Bohu a o svete. Ich vonkajšie putovanie bolo vyjadrením ich vnútornej cesty, 
vnútorného putovania ich srdca. Boli ľuďmi, ktorí hľadali Boha a v konečnom dôsledku boli na 
ceste k nemu. Boli hľadačmi Boha. Aj my sa nechajme sa viesť hviezdou, ktorou je Božie slovo, 
kráčajme podľa nej v našom živote kráčajúc spolu s Cirkvou, v ktorej si Slovo rozprestrelo svoj 
stan. Naša cesta bude vždy osvietená svetlom, ktoré nám nemôže dať nikto iný. A aj my sa 
budeme môcť stať hviezdami pred druhých, odrazom toho svetla, ktoré Kristus nechal zažiariť 
nad nami. (Pápež Benedikt XVI. – radiovaticana.org) 

DETSKÉ  OKIENKO   
Milé deti, prežívame vianočný čas, verím, že je to pre vás čas pokoja a radosti, dokonca, že aj 
tohto roku ste našli pod stromčekom darčeky na ktoré ste čakali. Na druhú stranu, ako sme si 
povedali na stredajšej omši Ježiško v jasličkách tiež čaká, že aj my mu prinesieme nejaký 
darček, nečaká nič veľké, iba „maličkosť“.  
Milé deti pozývam vás v tomto týždni zastaviť sa pri jasličkách a „darovať seba“ Ježiškovi do 
náruče, aby On vás ešte viac naplnil svojou láskou, blízkosťou a prítomnosťou! A potom takto 
obdarovaní neváhajte zájsť aj k vašim starým rodičom, krstným rodičom či príbuzným 
a obdarujte ich „svojou maličkosťou“, aby sa tak radosť z Daru Betlehemského Dieťaťa 
rozmáhala v našich rodinách nielen počas Vianoc, ale celý rok.  
Milé deti, prajem Vám pokojný a požehnaný nový rok 2022 a teším sa na naše ďalšie 
stretnutia.  kaplán František 
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FARSKÉ OZNAMY 
SVÄTÉ OMŠE sa slúžia podľa Vyhlášky MZ SR s povoleným počtom 50 osôb v režime OP 
(očkovaní a po prekonaní choroby) vo Farskom kostole a s povoleným počtom 30 osôb 
vo filiálnych kostoloch. Je povinnosťou každého preukázať sa príslušným dokladom.      
Na sv. omše vo Farskom kostole sa treba prihlásiť elektronicky cez webovú stránku 
farnosti. Vo filiálnych kostoloch sa zapisuje na pripravené hárky.  
Znovu apelujem na vašu ohľaduplnosť voči ostatným. Všimnite si počet sv. omší. 
Umožnite viacerým prísť na sv. omše. 
PODÁVANIE SV. PRIJÍMANIA Pre tých, ktorí sa nedostanú na sv. omšu podávame sv. 
prijímanie zväčša po večerných sv. omšiach.  
POŽEHNANIE VODY NA SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA bude pri svätých omšiach slávených 
v deň slávnosti o 9.00 vo všetkých kostoloch farnosti. Môžete si nabrať po sv. omši 
a odniesť do svojich domovov. Ak bude treba, obrad zopakujeme aj pri ďalších sv. 
omšiach v deň slávnosti. 
POŽEHNANIE DOMOV v tomto roku ponúkame možnosť požehnania vašich príbytkov 
(minulého roku sa neuskutočnilo). Sme sa si vedomí situácie, ale aj vašich žiadostí 
týkajúcich sa nových príbytkov ap. Ak prejavíte záujem, prihláste sa v sakristiách kostolov 
v najbližších dňoch do 6.1. (vrátane) s uvedením adresy a telefónneho čísla. Podľa 
počtu záujemcov pripravíme harmonogram našich návštev.  
POKLONA NAJSV. SVIATOSTI OLTÁRNEJ Na prvý piatok v mesiaci – 7.1. od 16.00 vo 
Farskom kostole, filiálne kostoly od 15.30. Pobožnosť a požehnanie o 17.45. 
NÁVŠTEVA CHORÝCH sa v tomto mesiaci pred prvým piatkom neuskutoční. Navštívili 
sme ich tesne pred Vianocami. Najbližšie navštívime chorých v mesiaci februári pred 
prvým piatkom. 
VYSIELANIE SV. OMŠÍ naďalej nás môžete sledovať ráno 6.45 aj večer o 18.00. Na slávnosť 
Zjavenia Pána a v nedeľu Krstu Krista Pána o 7.30. a 10.30. 
POĎAKOVANIE TÝM, KTORÍ SLÚŽIA V našich filiálnych kostoloch – Sv. Vavrinca 
v Jakubovanoch a Obetovania Pána v Orkucanoch sú bratia a sestry, ktorí nám celý rok 
slúžia v službách kostolníkov, organistov, tých, ktorí upratujú a zveľaďujú Božie chrámy. Je 
zvykom na začiatku roka im vyjadriť vďačnosť aj vo forme finančného príspevku (tzv. 
sýpky). Prosím, aby ste svoje príspevky odovzdali v nasledujúcich dňoch kurátorom alebo 
v sakristii. 

   
ŠTATISTIKA V našej farnosti bolo pokrstených v uplynulom kalendárnom roku 84 detí –  
43 chlapcov a 41 dievčat. Z toho zo Sabinova pochádza 39 chlapcov a 37 dievčat,                        
z Jakubovian 2 chlapci, z Orkucian 2 dievčatá z Drienice 1 chlapec a 1 dievča a z Červenej 
Vody 1 chlapec a 1dievča. Sviatosť manželstva uzavrelo v našej farnosti 32 párov, 30 
sobášov bolo slávených v Sabinove, 2 páry uzavreli sviatosť manželstva v Orkucanoch. 
Pán života a smrti si povolal k sebe 90 našich bratov a sestier – v Sabinove 72 (42 mužov 
a 30 žien) v Jakubovanoch 15 (6m a 9ž) a v Orkucanoch 3: (1m a 2ž) 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
VIANOČNÁ OBDOBIE 3. 1. – 9. 1. 2022 

 

pondelok 
03. 01.  

Féria vo Vianočnom období Sabinov 
6.45 ZBP Martin s rodinou 

18.00 
+Ján +Ladislav +Anna 
+Mária +Bartolomej 

utorok 
04. 01. 

Féria vo Vianočnom období Sabinov 
6.45 ZBP Cyril (80r.) s rod. 

18.00 + rodín Lazor a Chovanec 

streda 
05. 01. 

Féria vo Vianočnom období 
Večerná sv. omša z nasledujúcej 

slávnosti Zjavenia Pána 
Sabinov 

6.45 +Róbert +Irena +Vladimír 

18.00 +Gréta 

štvrtok 
06. 01. 

ZJAVENIE PÁNA 
SLÁVNOSŤ 

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30 Za farnosť 
16.30  
18.00  

Jakubovany 
9.00 

+Alexander +Helena 
+rodičia 

10.30 ZBP rod. Leškova 

Orkucany 
9.00  

10.30 ZBP Ján s rod. 

piatok 
07. 01. 

Féria po Zjavení Pána 
Prvý piatok v mesiaci 

Sabinov 
6.45 +členovia RB 

18.00 ZBP bohuznáme rodiny 
Orkucany 18.00 ZBP Dávid (25r) 

Jakubovany 18.00 +členovia RB 

sobota 
08. 01. 

Féria po Zjavení Pána 
Sabinov 

6.45 ZBP členovia RB 
18.00 + z bohuznámych rodín 

Jakubovany 18.00 +Pavlína 
Orkucany 18.00 + členovia RB 

nedeľa 
09. 01. 

 
KRST KRISTA PÁNA  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30 Za farnosť 
16.30  
18.00  

Jakubovany 10.30 
ZBP Miriam, Timothy 

a rod. 

Orkucany 9.00 
+František +Helena 

+Štefan +Anna 
 

Sviatosť zmierenia:  v pracovných dňoch (okrem slávností): 
Ráno: 6.15 – 6.40 Večer: 17.00 – 18.45 


