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Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

 6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 
 
 
 

 
JEŽIŠOVE BLAHOSLAVENSTVÁ - RECEPT NA ŠŤASTIE 

Ľudia si radi vymieňajú návody, recepty na jedlo, úpravu bytu alebo výrobu či prípravu 
dobrých nápojov. Aj každá nedeľa nám ponúka rôzne recepty a návody do ďalšieho 

života. V dnešnú nedeľu zaznieva v evanjeliu 
doslova revolučný recept na šťastie. Otázka 
životného šťastia patrí k najzákladnejším 
otázkam ľudstva. V každom človekovi horí 
neuhasiteľná túžba po šťastí. Na ceste za ním sa 
občas aj sklame, aj padá, aj plače, ale sa aj 
raduje, najmä vtedy, keď cíti, že šťastie je akoby 
na dosah ruky. V dnešnom evanjeliu sa 
stretávame s Kristom ako pôvodcom 
najhlbšieho šťastia, ba dokonca ako so šťastím 
samým. Noc predtým ako predniesol zástupom 
revolučnú reč na Hore, strávil v modlitbe. Ráno 
si vyvolil dvanástich apoštolov a potom zostúpil 
na rovinu, ktorá sa doslova hemžila zástupmi, čo 

prišli z Palestíny aj z pohanských krajov. Všetci ho chceli vidieť, počuť, dotknúť sa ho. 
Tie zástupy symbolizovali celé ľudstvo, teda aj nás. A to, čo vtedy Ježiš uskutočnil, chce 
uskutočniť aj dnes, tu, medzi nami. Tak ako vtedy zástupom, aj nám chce dať recept 
na hľadanie šťastia i na šťastie samo. Tento recept ide búrať všetky naše pokrútené 
názory a cesty, po ktorých sa ženieme za šťastím. My sa nebráňme jeho názorom, lebo 
on nám praje viac ako si sami môžeme priať. Na ceste za šťastím Kristus hovorí ľuďom, 
že jestvuje blaženosť aj u tých, čo plačú, aj blaženosť v bolestiach, aj blaženosť z 
vedomia, keď človek pochopil, že jeho bolesť a utrpenie môže mať zmysel, že možno 

Prvé čítanie: Požehnaný človek, čo dúfa v Pána                                                                      (Jer 17, 5-8) 
Žalm: BLAŽENÝ ČLOVEK, ČO V PÁNA SKLADÁ DÔVERU                                                                                                             (Ž 1) 
Druhé čítanie: Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna                                            (1Kor 15, 12. 16-20)                                                     
Evanjelium: Blahoslavení chudobní. Beda vám boháči!                                                 (Lk 6, 17. 20-26) 
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ním budovať úžasné veci vo svete aj v Cirkvi. A napokon tu máme Krista, ktorý 
vyhlasuje: Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia 
spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v 
ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Blahoslavení sú tí, ktorí od Boha 
dostali silu a dar znášať protivenstvá a prenasledovanie pre neho, lebo práve kríž je 
znakom, že patria Kristovi, a že sa mu podobajú.  Svätý Izák Sýrsky ponúka akoby jednu 
sadu prostriedkov na dosiahnutie pokoja a šťastia. Je to láska k chudobe, odpor k 
nadbytku a utiahnutie sa od nespočetných aktivít. Správne diagnostikuje zdroje, z 
ktorých vychádzajú myšlienky a vášne oberajúce dušu od ticha a pokoja. Láska k 
chudobe je stav, kedy sme spokojní s tým, čo máme. Odpor k nadbytku vytvára 
slobodu, kedy nie sme zviazaní prílišnou starostlivosťou o veci tohto sveta. Utiahnutie 
sa od nespočetných aktivít je múdrou voľbou medzi tým, čo je pre nás prospešné a čo 
je len míňaním nášho času. Ježiš nám svojím receptom na šťastie pomáha oddeliť 
falošné šťastie od pravého a súčasne nám dáva silu kráčať za ním. Preto z hĺbky srdca 
volajme: Verím v Boha, ktorý je večne šťastný a verím v Krista, ktorý je šťastie samo a 
prichádza preto, aby nám dal podiel na svojom šťastí. (J. Adamus – trojica.sk – krátené) 
            

DETSKÉ  OKIENKO   
Milé deti, pred týždňom ste mali praktickú úlohu a veľmi ste ma potešili, tým, že ste 
boli ochotní sa čohosi vzdať a obetovať to pre niekoho iného (veci, ktoré ste priniesli 
sa ani nezmestili do kočíka).  Takto ste prejavili svoju štedrosť a ochotu šíriť i rozdávať 
radosť okolo seba, lebo radosť vzniká tam, kde nechýba obeta - to je správna a dobrá 
cesta, ktorou chceme kráčať. Na svätej omši  za 
vašej účasti sme sa tentokrát viac venovali ceste, 
ktorej sa chceme vyhýbať - teda ceste zla, 
konkrétne kroku chamtivosti. Nemôžeme pozerať 
iba na seba, chcieť všetko iba pre seba, lebo to nás 
oberá o radosť z radosti druhých. Hoci chamtivý 
človek na prvý pohľad všetko má, no v skutočnosti 
mu chýba to základné - láska k druhým. Teda, hoci 
všetko materiálne má, nemá sa s kým o to deliť, 
keďže v jeho živote veľa krát chýbajú priatelia, kamaráti. A práve preto opäť vás 
pozývam zapojiť sa do úlohy na budúci týždeň: Nebojte sa zriekania, obety - napíšte 
mi čoho ste sa zriekli, vzdali doma, možno práve pre svojich najbližších. (Zriecť sa 
nemusíme len hmotných vecí - hračiek, sladkostí... , ale môže to byť aj film v TV, hra na 
PC, oddych v posteli, pohodlie na gauči … ktoré ak dokážeme priniesť ako obetu, môže 
to potom spôsobiť ešte väčšiu radosť v našich životoch.)   
Teším sa na spoločné stretnutie, kaplán František 
Nezabúdajte darovať úsmev :)  



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

SVIETIŤ NA CESTU 
Čím lepšie budeme poznať svoju katolícku vieru, tým lepšie ju budeme žiť a čím lepšie 
ju budeme žiť, tým lepšie budeme slúžiť Ježišovi Kristovi, ktorý je „cesta pravda 
a život“ (Jn 14,6). Kto úprimne poznáva vieru, ten sa usiluje ju aj pravdivo prežívať. 
Čím menej hriešnymi sa cítime, tým skôr by sme mali ísť na spoveď.  V dnešnej dobe 
sa vynakladá veľa úsilia kvôli zneisteniu a zvráteniu človeka. Za týmto účelom sa 
pretláčajú ideológie rôznych –izmov, vytvárajú sa rôzne fikcie s jasným zámerom ich 
pretvorenia na pravdu vo vedomí človeka. Tieto praktiky sa používajú odjakživa a niet 
sa čo diviť že sa nejedna výslovná nepravda zakorenila vo vedomí ľudí ako 
nespochybniteľná pravda. Vieru ľudí nahrádza povera a je to považované za praktiku 
pravdivej viery. Čo treba robiť? Stále a usilovne máme pracovať na diele pretvárania 
blúdiacich blížnych. Predovšetkým dobrým osobným príkladom a hlásaním Božieho 
slova. Svietiť na cestu, ako svietil sv. Ondrej Avelínsky svojmu sprievodcovi na cestu 
v noci svetlom vyžarujúcim z neho. Pane, ukáž nám svetlo Tvojej Tváre. (Peter Špireng)  

FARSKÉ OZNAMY 
SVIATOSŤ BIRMOVANIA - TERMÍN dovoľujeme si ešte raz zopakovať dôležité dátumy 
v živote našej farnosti v tomto roku  - sviatosť birmovania - v sobotu, 11. 6. 2022 
o 11.00.   
PRVÉ SV. PRIJÍMANIA – TERMÍNY  
Sabinov:  
8. mája 10.30: deti zo ZŠ: cirkevná, súkromná a špeciálna 
15. mája 10.30: deti zo ZŠ na ul. 17. novembra 
22. mája 10.30: deti zo ZŠ na ul. Komenského 
Jakubovany:  
8. mája 10.30 deti zo ZŠ Jakubovany, resp. s domicilom v Jakubovanoch 
Termíny uverejňujeme s dostatočným predstihom, aby ste si na určený deň zariadili čas 
a informovali i pozvali aj krstných rodičov. Veľmi vás prosíme, aby ste nežiadali 
o presuny.   
POKLONA NAJSV. SVIATOSTI OLTÁRNEJ štvrtok: vo Farskom kostole od 16.00. Záverečná 
pobožnosť a požehnanie o 17.45.  
NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA V pondelok 14. februára začína celonárodná kampaň 
na podporu dobrého manželstva. Národný týždeň manželstva (NTM) je medzinárodná 
iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína a vytvára 
príležitosti pre posilňovanie manželstva. Odznak s logom kampane a ďalšími 
informáciami si môžete vyzdvihnúť pri východe z farského kostola. Viac informácii získate 
aj na stránke www.ntm.sk  
V rámci NTM pozývame manželské páry našej farnosti na manželský večer, ktorý sa 
uskutoční v piatok vo farskom  kostole po večernej sv. omši s nasledovným programom:  
1.Kratka prednáška na tému manželstva 
2.Obnova manželského sľubu 
3.Krátka adorácia za manželstvá 



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

LITURGICKÝ PREHĽAD 
6.TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ  14. 2. – 20. 2. 2022 

 

pondelok 
14. 02. 

Votívna  
o sv. Cyrilovi a Metodovi 

Sabinov 
6.45 

+Jozef +Klára +Štefan 
+Dominik 

18.00 +Radoslav a + starí rodičia 

utorok 
15. 02. 

Féria 
Sabinov 

6.45 +Mária (1. výročie) 
18.00 +Zuzana +Štefan +Jana 

Jakubovany 18.00 
+ rodín Galajdova a 

Čuchranova 

streda 
16. 02. 

 
Féria Sabinov 

6.45 ZBP Ivan(55r.) František 

18.00 +Ladislav (1. výročie) 
Orkucany 18.00 +Ivan +Elena 

štvrtok 
17. 02. 

Féria 
Sabinov 6.45 ZBP Kristián a Mária s rod. 

18.00 +Július 
Jakubovany 18.00 ZBP Viktor (70r.) 

piatok 
18. 02. 

Féria 
Sabinov 

6.45 +Ján 
18.00 ZBP Daniel (40r.) 

Orkucany 18.00  

sobota 
19. 02. 

Spomienka Panny Márie  
v sobotu 

Večerné sväté omše 
 z nasledujúcej nedele 

Sabinov 
6.45 +Anna +Štefan 

18.00 ZBP Petra s rod. 

Jakubovany 18.00 +Cecília +Anton 

nedeľa 
20. 02. 

 
7.  NEDEĽA V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 
  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30 Za farnosť 
18.00  

Jakubovany 10.30 
+ rodín Malikova  a 

Fušakova 
Orkucany 09.00  

Sviatosť zmierenia: v pracovných dňoch: ráno: 6,15 – 6.40; večer: 17.00 – 17.45 
 
„Pravé svetlo, ktoré osvetľuje tajomstvo smrti, pochádza z Kristovho zmŕtvychvstania. 
Je tu jedna istota: Kristus bol vzkriesený, Kristus vstal z mŕtvych, Kristus žije medzi nami. 
A toto je svetlo, ktoré nás čaká za tými temnými dverami smrti. Len vďaka viere vo 
vzkriesenie môžeme čeliť priepasti smrti bez toho, aby nás premohol strach. Nielen to, 
ale môžeme smrti prinavrátiť pozitívnu úlohu. V skutočnosti nám premýšľanie o smrti, 
osvetlenej Kristovým tajomstvom, pomáha hľadieť na celý život novými očami.“  

(Svätý Otec František, Generálna audiencia, 9.2.2022) 


