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               FARSKÝ LIST 3/2022 
16. JANUÁR 2022 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

 2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 
 
 
 

 
VEDIEŤ PRIJAŤ BOHA 

Zázrak na svadbe v Káne je tak isto ako príchod mudrcov a Ježišov krst v Jordáne 
udalosťou epifánie, kedy zažiarením Božej slávy v osobe Ježiša z Nazareta ľudstvo sa 

dozvedá o príchode Mesiáša. A 
Jánove slová na záver úryvku 
evanjelia „toto urobil Ježiš v 
Káne Galilejskej ako prvé zo 
znamení a zjavil svoju slávu. A 
jeho učeníci uverili v neho“ (Jn 
2,11), majú veľký význam. Ježiš 
svoju moc prvý raz neprejavil 
pred zástupom ľudí                         
na verejnom priestranstve, 

rovnako nie v skupine vyvolených, ale Ježiš prvý zázrak urobí pri obyčajnej udalosti v 
živote, a medzi ne patrí aj svadba. Sú na nej prítomní aj jeho učeníci a matka. Pri prvom 
zázraku sú teda prítomní tí, ktorí budú vieru v božstvo Ježiša vyžarovať, žiť a budú 
ochotní obetovať vlastné životy Krista. Ján zázrak premenenia vody na víno nazýva 
“prvým znamením“. Evanjelista Ján tak jasne a zrozumiteľne píše o začiatku verejnej 
činnosti Ježiša ako takého, ktorý má moc. Prečo práve na svadbe prvý raz Ježiš 
prejavuje svoju moc? Svadobná hostina sa môže chápať ako “obraz mesiášskej 
hostiny“, kde nechýbajú dobré veci. Predpoveď Mesiáša bola spájaná s radosťou. Víno 
je obraz radosti, ako aj “ženích a nevesta“ sú obrazom vzťahu Boha k vyvolenému 
ľudu. Správa o udalosti na svadbe v Káne Galilejskej má svoje dôležité posolstvo. 
Mesiáš je tu, očakávanie sa napĺňa. Mesiáš je Ježiš z Nazareta. Svadba sa vždy chápe 
ako začiatok spoločného života rodiny. Ježiš chce poukázať na plnší obraz. Proroctvo 

Prvé čítanie: Pán si ťa obľúbil                                                                                                        (Iz 62, 1-5) 
Žalm: ZVESTUJTE VŠETKÝM NÁRODOM ZÁZRAKY PÁNOVE                                                                                                   (Ž 96) 
Druhé čítanie: Jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce                    (1Kor 12, 4-11)                                                     
Evanjelium: Bola tam aj Ježišova matka                                                                                    (Jn 2, 1-11) 
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Izaiáša sa napĺňa, keď hovorí, že nebude mať pokoja, „kým nezažiari ako svetlo jeho 
spravodlivosť a kým sa jeho spása nerozhorí ako fakľa“ (Iz 62,1). Prečo učeníci uverili, 
že Ježiš je očakávaný Mesiáš? Na “svadbe“ zažili predobraz mesiášskej svadby. 
Kamenné nádoby, z ktorých voda slúžila na očisťovanie, sa stali zdrojom svadobného 
vína, teda stará zmluva, Zákon, predpisy sa menia v novú zmluvu cez Krista a to: milosť, 
odpustenie, radosť v Duchu Svätom. Niečo podobne zažil Šavol, keď sa stal z neho 
Pavol. Nie iba zasväteným osobám, ale kresťanom vôbec sa často vytýka, že utekajú 
zo života, že opúšťajú normálnu arénu ľudských zápasov, že sa vyhýbajú bežným 
konkrétnym veciam života a žijú si svoj svet, či žijú vo svojom svete. Nie je možné 
všetkých kresťanov rovnako posudzovať. Ježiš neutváral nejaké getá, rezervácie. Ježiš 
svoju činnosť koná verejne. Dôkazom je jeho účasť na židovskej svadbe, kde je všetko 
tak, ako má byť. Ježiš si počína ako ten, ktorý keď príde jeho hodina, robí všetko to, čo 
je poslaný robiť od Otca. V pláne Otca má miesto i matka Pána Ježiša. Ona je tá, ktorú 
Otec použije, aby Ježišovi oznámila, že čas sa naplnil. Obsluhujúcim Panna Mária dáva 
príkaz: „Urobte všetko, čo vám povie“ (Jn 2,5). Toto nie je len historka zo života Pána 
Ježiša, ale niečo oveľa viac. Je to hlboký symbol, ktorý ukazuje, čo Ježiš urobil s 
Izraelom a ľudstvom. Prázdne nádoby určené na očisťovanie symbolizujú obraz Izraela 
a ľudstva, a Ježišovým pričinením, keď ho prijmú, naplnia sa Božou vôľou, menia a 
naplnia sa radosťou a darmi Ducha Svätého. Keď prijmeme učenie Pána Ježiša, tak v 
Duchu Svätom budeme naplnení mnohými milosťami. Aj v našom živote je správne 
vedieť prijať Boha, hoci by sme mali inú predstavu o ňom. Myslíme na utrpenie, 
choroby, smrť drahých a podobne. Boh je láska, treba Boha správne a vhodne prijať. 
(P. Ľ. Stanček CM - vincentini.sk – krátené) 
 

RADOSŤ Z LÁSKY 
Liturgia nám predkladá evanjelium o svadbe v Káne, príbeh, prerozprávaný Jánom, 
ktorý bol očitým svedkom tejto udalosti. Táto evanjeliová stať bola vložená do nedele, 
bezprostredne nasledujúcej po Vianočnom období, pretože spolu s návštevou 
mudrcov z Východu a Krstom Pána, tvorí trilógiu zjavenia, či inými slovami, verejného 
predstavenia sa Krista. Udalosť počas svadby v Káne je „prvé zo znamení“ (Jn 2,11); 
prvým Ježišovým zázrakom, ktorým verejne zjavil svoju slávu a vzbudil vieru u svojich 
učeníkov. Na Máriinu prosbu, rozkázal naplniť vodou šesť veľkých nádob, premenil 
vodu na víno, na vynikajúce víno, oveľa chutnejšie ako predošlé. Týmto „znamením“ 
sa Ježiš zjavuje ako mesiášsky Ženích, ktorý prišiel so svojím ľudom uzavrieť novú a 
večnú Zmluvu, podľa predpovedí prorokov: „Ako má ženích radosť z nevesty, tak z 
teba bude mať radosť tvoj Boh!“ (Iz 62,5). Víno je symbolom tejto radosti z lásky, 
naznačuje však i krv, ktorú Ježiš napokon vyleje, aby spečatil svoju svadobnú zmluvu 
s ľudstvom.(Benedikt XVI - Príhovor pri modlitbe Anjel Pána 20.1.2013) 
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DETSKÉ  OKIENKO   
Milé deti, na úvod sa chcem poďakovať všetkým, ktorí ste sa zapojili do adventnej 
aktivity, svojou zodpovednosťou pri plnení jednotlivých úloh z “Adventného putovania 
2021” ste ma veľmi potešili :)  
A teraz krátka rekapitulácia ďalšieho kroku na ceste našej snahy kráčať za dobrom. 
Spoločne sme uvažovali nad starostlivosťou a záujmom o človeka, ktoré dokážu 
spôsobovať radosť i šťastie v našich životoch a pomáhajú nám robiť ďalší krok na ceste 
čnosti. Dnes sa nám možno nepodarí uzdravovať choroby tela, tak ako to dokázal Ježiš, 
ale svojou starostlivosťou a záujmom  dokážeme určite uzdravovať veľké bolesti 
duše, srdca a mnohé vnútorné zranenia, nepochopenia … vzťahy. 
Pozývam vás preto, milé deti, zapojiť sa do úlohy v tomto týždni a na lístoček mi 
napíšte ako ste prejavili svoj záujem o človeka.  
Teším sa na stretnutie s vami, kaplán František  

FARSKÉ OZNAMY 
SVÄTÉ OMŠE sa slúžia podľa novej Vyhlášky MZ SR z 12.1.2022 s povoleným počtom 160 
osôb v režime OP (očkovaní a po prekonaní choroby) vo farskom kostole a s povoleným 
počtom 100 osôb vo filiálnych kostoloch. Je povinnosťou každého preukázať sa 
príslušným dokladom. Dôrazne pripomíname túto povinnosť. Na sv. omše vo Farskom 
kostole sa treba prihlásiť elektronicky cez webovú stránku farnosti. Vo filiálnych 
kostoloch sa zapisuje na pripravené hárky.  
ZBIERKA PASTORÁCIA MLÁDEŽE Dnešnú nedeľu – 16.1.2022 sa v kostoloch našej 
arcidiecézy uskutočňuje zbierka na podporu Pastorácie mládeže. Táto zbierka poskytuje 
našu pomoc tým, ktorí pracujú v Univerzitných pastoračných centrách a v Arcidiecéznom 
centre mladých. Svoje milodary môžete odovzdať do vyznačených schránok v našich 
kostoloch. Vopred Pán Boh zaplať! 
TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV  18.-25.1. je  Týždeň modlitieb za jednotu 
kresťanov. Prosíme v tomto čase za naplnenie Ježišovej vôle „aby všetci boli jedno“ 
POKLONA NAJSV. SVIATOSTI OLTÁRNEJ na nasledujúci štvrtok (20.1.) sa opäť otvára 
možnosť pravidelnej štvrtkovej adorácia – vo Farskom kostole od 16.00. Záverečná 
pobožnosť a požehnanie o 17.45.  
OKRUCANY - SV. OMŠA V SOBOTU od nasledujúceho týždňa – od  soboty 22.1. sv. omša 
v sobotu večer v Orkucanoch už nebude. Úmysel sv. omše bude odslúžený v náhradnom 
termíne. 
NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA Podľa apoštolského listu pápeža Františka Aperuit illis z 30.9. 
2019 sa 3. nedeľa v cezročnom období ( teda nasledujúca nedeľa 23.1.) slávi ako Nedeľa 
Božieho slova, ktorá má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova.  
PODÁVANIE SV. PRIJÍMANIA Pre tých, ktorí sa nedostanú na sv. omšu alebo nemôžu sa 
zúčastniť sv. omše podávame sv. prijímanie zväčša po večerných sv. omšiach.  
VYSIELANIE SV. OMŠÍ naďalej nás môžete sledovať ráno 6.45 aj večer o 18.00. V nedeľu 
o 7.30. a 10.30. 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
2.TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ  17. 1. – 23. 1. 2022 

 

pondelok 
17. 01. 

Sv. Anton, opát 
spomienka 

Sabinov 
6.45 +Štefan +Mária 

18.00 ZBP Božena s rodinou 

utorok 
18. 01. 

Za jednotu kresťanov 
Sabinov 

6.45 +Vojtech +Ján +Jozefína 
18.00 +Peter +Mária +Bartolomej 

Jakubovany 18.00 +Cecília 

streda 
19. 01. 

 
Féria Sabinov 

6.45 
ZBP Mária a Jozef  
(výročie sobáša) 

18.00 ZBP Katarína (85r.) 
Orkucany 18.00 ZBP Mária 

štvrtok 
20. 01. 

Féria 

Sabinov 6.45 +Anna +Imrich a +súrodenci 

18.00 +Milan (1. výročie) 

Jakubovany 18.00 
+ rodín Štefančíkova a 

Fogarašova 

piatok 
21. 01. 

Sv. Agnesa, panna a mučenica 
spomienka 

Sabinov 
6.45 +Bartolomej +Agnesa 

18.00 +Milan +Peter 
Orkucany 18.00 ZBP Ján s rodinou 

sobota 
22. 01. 

Spomienka Panny Márie 
v sobotu 

Večerné sväté omše 
 z nasledujúcej nedele 

Sabinov 
6.45 ZBP Irena a Ján (45 r. sobáša) 

18.00 +Štefan (1. výročie) 

Jakubovany 18.00 
+Štefan +Alžbeta +Mária 

+Karol 

nedeľa 
23. 01. 

 
3.  NEDEĽA V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 
NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30 Za farnosť 
16.30  
18.00  

Jakubovany 10.30 ZBP rodina Vaňova 
Orkucany 9.00 ZBP Ľubica (50r.) 

 
 

Sviatosť zmierenia:   
v pracovných dňoch ráno: 6.15 – 6.40; večer: 17.00 – 17.45 


