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               FARSKÝ LIST 5/2022 
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Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

 4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 
 
 
 

 
JEŽIŠ CHCE NAPĹŇAŤ NÁŠ ŽIVOT 

Koľkokrát sa nám stalo, že sme mali veľký smäd a nebolo sa kde napiť? Lenže 
nebývame smädní iba po vode, ale často prežívame smäd osobného života. Náš život 
je smädný. Potrebovali by sme takú vodu, ktorá by nás dokázala napojiť na večnosť. 

Ale sú ľudia, ktorí povedia: Nepotrebujem Krista, 
lebo je prežitok… a dokážu bez neho žiť veľa rokov. 
Ale ako postupne studňa ich života vysychá a oni 
hoci by sa potrebovali napojiť na prameň večnosti, 
ktorý je v Bohu, neurobia to. Ježiš preto prišiel na 
svet, aby nám sprostredkoval zázrak spojenia s 
nebeským Otcom, lebo cez neho môžeme byť 
napojení na život Trojjediného Boha. Túto studňu 
chce darovať každému, kto je po Bohu smädný. Iný 
zázrak Ježiš robiť nechce a pokiaľ aj urobil niečo 
mimoriadne, bolo to iba preto, aby mohol človeka 
priviesť k priateľstvu s Bohom. Po vypočutí udalosti 
z Nazareta cítime, že je aj nám blízka. Ľudia poznali 

Ježiša od malička, možno ho niektorí ako dieťa vyhrešili, videli ho rásť, kamarátiť sa s 
mládežou, dozvedeli sa o niektorých jeho zázračných prejavoch…, čo teda mohli od 
neho čakať? Zázrak! Veď predsa je rodák! Atraktívny rodák! Nečakajú, že im môže 
sprostredkovať spojenie s Bohom, ale atrakciu. A Ježiš, aj keď ho vyvedú na zráz vrchu 
a hrozia mu, že ho zabijú, nechce byť atrakciou. Tým jasne dáva najavo, že nechce byť 
atrakciou ani pre náš život, ani pre môj život. Chce vedieť, že si ho vážime, ctíme, že je 
pre nás darom. Vtedy sa stane pre nás studňou, ktorá nás napojí na život Trojjediného 
Boha. Ale my sa musíme k nemu priľnúť cez osobné priateľstvo, lebo on je najväčším 

Prvé čítanie: Ustanovil som ťa za proroka národom                                                       (Jer 1, 4-5.17-19) 
Žalm: MOJE ÚSTA, PANE, BUDÚ HLÁSAŤ TVOJU SPÁSU                                                                                                        (Ž 71) 
Druhé čítanie: Láska niky nezanikne                                                                           (1Kor 12, 31 – 13,13)                                                     
Evanjelium: Ježiš, podobne ako Eliáš a Elizeus, nebol poslaný len k Židom                      (Lk 4, 21-30) 
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požehnaním pre človeka. On chce zabezpečiť studňu nášho života, ktorá za 60,70,80 
rokov vyschne, aby sme potom s ním celú večnosť mohli žiť radostný život. 
Zapamätajme si, že cesta viery nejde cez zázraky, lebo Boh nechce robiť zázraky na 
počkanie, aby dokázal, že je Bohom. Cesta viery vedie cez zložené ruky v osobnej 
modlitbe, cez Eucharistiu a cez kresťanský štýl života. Pestujme si priateľstvo s 
Ježišom, lebo sa veľmi oplatí! (J. Adamus - trojica.sk – krátené)                            
 

SVIATOK OBETOVANIA PÁNA 
2. februára slávime Sviatok Obetovania Pána. Ľudovo je nazývaný tento deň – 
Hromnice. Tento deň je spojený s Dňom zasväteného života, kedy si Bohu zasvätené 
osoby – rehoľníci a rehoľníčky – pripomínajú zasvätenie svojho života Bohu. V tento 
deň si pred miestnym biskupom symbolicky obnovujú svoje rehoľné sľuby. 
Sviatok Obetovania Pána pripomína udalosť, ktorú opisuje evanjelista Lukáš. Mária s 
Jozefom na 40. deň po narodení priniesli Ježiša do chrámu a prorok Simeon ho označil 
za Spasiteľa všetkých národov a svetlo na osvietenie pohanov. V západnej liturgii ma 
tento sviatok názov Obetovania 
Pána. Vo východnej liturgii sa tento 
sviatok nazýva sviatkom Stretnutia 
nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša 
Krista. Tento sviatok sa pred rokom 
1969 slávil v západnej Cirkvi ako 
mariánsky sviatok Očisťovania Panny 
Márie. Sviatok má svoj pôvod na 
východe, kde sa slávil od polovice 4. 
storočia 14. februára, t. j. 40 dní po Zjavení Pána (Epifánia). Z Carihradu sa potom 
sviatok rýchlo rozšíril na Západ. Pápež Sergej I. (687-701) nariadil, aby sa v tento deň 
konali slávnostné procesie, ktoré smerovali do Baziliky Panny Márie Snežnej (Santa 
Maria Maggiore). V novom liturgickom kalendári z roku 1969 dostal názov 
Praesentatio Domini – Obetovanie Pána – a vrátil sa mu jeho kristologický ráz.  Sviatok 
Obetovania Pána ľudovo nazývaný Hromnice sa spája sa s požehnaním hromničnej 
sviece, v ktorej vidíme ochranu pred rozličnými živelnými pohromami a 
nebezpečenstvami. Sviece každoročne v úvode sv. omše požehnáva biskup alebo kňaz. 
Zavedenie svätenia hromničných sviečok sa pripisuje pápežovi Geláziovi r. 494. 
(svetlosveta.sk) 

DETSKÉ  OKIENKO   
Milé deti, minulý týždeň sme spoločne rozmýšľali nad trpezlivosťou, ktorá je ďalším 
krokom na ceste našej snahy konať dobro a vyhýbať sa zlu.  Nie je ľahké byť trpezlivý 
pri učení, v škole či pri plnení si povinností, avšak ak sa budeme snažiť robiť tento 
krok - budeme zakúšať aj jeho “ovocie” vo svojich životoch. V podobe dobrej známky 
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v škole, slov chvály od rodičov, no najmä radosti z toho ako dokážeme veci zvládať. 
Bude platiť aj pre nás, že “trpezlivosť ruže prináša!” Teda čosi krásne, čo spôsobuje 
radosť. Práve preto vás, milé deti, pozývam zapojiť sa do tohto týždňovej praktickej 
úlohy: Snažte sa všetko robiť s trpezlivosťou a ak sa vám to bude dariť prineste mi 
ružičku, ktorú vyrobíte (či z papiera alebo nakreslíte či nájdete nejaký iný spôsob). 
Prajem veľa síl robiť všetko s trpezlivosťou, teším sa na vás, kaplán František 
 

FARSKÉ OZNAMY 
SVIATOK OBETOVANIA PÁNA – HROMNICE je v stredu 2. februára. Na začiatku sv. omší 
je tradičné požehnanie hromničných sviec. Tie si prosím, prineste so sebou. 
SVÄTOBLAŽEJSKÉ POŽEHNANIE Vo štvrtok 3. februára je liturgická spomienka na sv. 
Blažeja, biskupa a mučeníka. V deň spomienky je tradíciou udeľovať požehnanie hrdla. 
Bude sa udeľovať na konci sv. omší v rámci záverečného požehnania. 
POKLONA NAJSV. SVIATOSTI OLTÁRNEJ štvrtok: vo Farskom kostole od 16.00. Záverečná 
pobožnosť a požehnanie o 17.45.  
piatok (1. piatok v mesiaci): od 16.00 – 17.45 
Orkucany, Jakubovany – piatok: 15.30 – 17.45 
FATIMSKÁ POBOŽNOSŤ NA PRVÚ SOBOTU Farský kostol: sobota: 6.45 začína pobožnosť, 
bezprostredne po nej sv. omša (cca7.30); Jakubovany: 17.15 pobožnosť 
ODPUSTOVÁ (TITULÁRNA) SLÁVNOSŤ V ORKUCANOCH Nasledujúcu nedeľu 6. 2. slávime 
slávnosť titulu kostola v kostole Obetovania Pána v Orkucanoch. Slávnostná odpustová sv. 
omša začína v nedeľu o 10.30. 
SV. OMŠA V NEDEĽU O 16.30 Od nasledujúcej nedele 6.2 sv. omša o 16.30 už nebude.  
POBOŽNOSŤ PRVEJ NEDELE  v nedeľu 6.2. vo farskom kostole: 14.30 modlitba posv. 
ruženca; 15.00 pobožnosť, po nej výmena tajomstiev. Jakubovany: 15.00 pobožnosť 
a výmena tajomstiev. V Orkucanoch bude výmena tajomstiev v stredu po sv. omši, 
v nedeľu pobožnosť nebude. Pripomínam, že aj pobožnosti v kostoloch sú v režime OP. 
SVÄTÉ OMŠE naďalej 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. Na sv. omše vo Farskom kostole sa treba prihlásiť elektronicky cez webovú 
stránku farnosti. Vo filiálnych kostoloch sa zapisuje na pripravené hárky.  
 

SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED PRVÝM PIATKOM 
 SABINOV JAKUBOVANY ORKUCANY 

PONDELOK 6.15-6.40 16.00 – 17.45   
UTOROK 6.15-6.40 16.00 – 17.45 16.00 – 17.45  
STREDA 6.15-6.40 16.00 – 17.45  16.00 – 17.45 

ŠTVRTOK 6.15-6.40 16.00 – 17.45   
PIATOK 6.15-6.40 16.00 – 17.45   

 
SVIATOSŤ ZMIERENIA CHORÝCH: PONDELOK, UTOROK,  OD 9.00 (PO TELEF. DOHOVORE) 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
4.TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ  31. 1. – 6. 2. 2022 

 

pondelok 
31. 01. 

Sv. Ján Bosco, kňaz 
spomienka 

Sabinov 
6.45 +Karol 

18.00 +Žofia +Ján +Margita +Ján 

utorok 
01. 02. 

Féria 
Sabinov 

6.45 +Marta (1. výročie) 
18.00 +Jozef +Žofia +Imrich 

Jakubovany 18.00 +členovia RB 

streda 
02. 02. 

 
Obetovanie Pána 

sviatok 
Sabinov 

6.45 
+Miroslav +Andrej +Anna 

+Margita 
18.00 +Mária 

Orkucany 18.00 +Ján +Margita 
Jakubovany 18.00  

štvrtok 
03. 02. 

Sv. Blažej, biskup a mučeník 
spomienka 

Sabinov 6.45 ZBP Kristína 

18.00 ZBP Terézia s rodinou 
Jakubovany 18.00  

piatok 
04. 02. 

Prvý piatok v mesiaci 

Sabinov 
6.45 +členovia RB 

18.00 +Miroslav +Alžbeta +Štefan 
Orkucany 18.00  

Jakubovany 18.00 
+Valéria +František +Helena 

+Milan 

sobota 
05. 02. 

Sv. Agáta, panna a mučenica 
Spomienka 

Prvá sobota v mesiaci 
Večerné sväté omše 

 z nasledujúcej nedele 

Sabinov 
6.45 ZBP členov RB 

18.00 ZBP Jozef s rodinou 

Jakubovany 18.00 ZBP členov RB 

nedeľa 
06. 02. 

 
5.  NEDEĽA V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 
 

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ V 

ORKUCANOCH  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 9.00 ZBP Anna a Anton 
Orkucany 10.30  

 


