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               FARSKÝ LIST 10/2022 
6. MAREC 2022 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

 1. PÔSTNA NEDEĽA  
 

 
 
 
 

 
NA TEJTO PÚŠTI NÁS HĽADÁ BOH 

Pokúšanie na púšti u Ježiša bolo také isté, s akým sa stretávame my – majetok, kariéra, 
pýcha, arogantnosť, oslobodiť sa od Boha, od strachu a osamelosti, od pokušenia 
myslieť si, že nás Boh opustil a od mnohých ďalších pokušení. Diabol prichádza na púšť 
za Ježišom s pokúšaním. Staň sa divotvorcom, daj ľuďom chlieb i hojnosť a získaš si 

ich. My nepotrebujeme premieňať 
kamene na chlieb, ale my potrebuje 
premenu v láske. Pozoruhodné je, ako 
málo prieberčivý je diabol. Človeku 
ponúka vždy tie isté pokúšania. Vždy tá 
istá žiadostivosť tela, očí, rozumu. Diabol 
v živote každého z nás sa vyznačuje 
veľkou vynaliezavosťou, dokáže vybrať 
pre nás to najvhodnejšie, a to vo veľmi 
atraktívnej podobe nám ukáže to, po čom 
najviac túžime. Keď nás diabol pokúša, 
využíva potreby, a slabosti našej ľudskej 

prirodzenosti. Diabol vždy sľubuje viac, než môže dať. Šťastie nepatrí k jeho darom, a 
tak každá naša spolupráca s pokušiteľom vedie vždy len k veľkému rozčarovaniu. On 
využíva naše ambície, aby nás vyskúšal. Každému pokušeniu človek môže zabrániť 
stálym umŕtvovaním sa pri práci, bdelosťou nad vonkajšími i vnútornými zmyslami. V 
pokušeniach nevyhnutne potrebujeme modlitbu. Veď sám Ježiš povedal: Bdejte a 
modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Aby sme my mohli premôcť pokušenie, 
musíme často s dôverou opakovať prosbu z modlitby Otče náš: neuveď nás do 
pokušenia, ale daj nám Pane síl zdolať pokušenie. Adam, starý človek, podľahol 

Prvé čítanie: Vyznanie viery vyvoleného ľudu                                                                         (Dt 26, 4-10) 
Žalm: PANE, BUĎ SO MNOU V MOJICH SKÚŠKACH                                                                                                               (Ž 91) 
Druhé čítanie:  Vyznanie viery človeka veriaceho v Krista                                                (Rim 10, 8-13)  
Evanjelium: Duch ho vodil po púšti a diabol ho pokúšal                                                      (Lk 4, 1-13) 
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pokušeniu. Kristus, nový človek, odolal. Tým sa začína jeho mesiášske pôsobenie. Ježiš 
po odchode z púšte sa vracia medzi ľudí a ohlasuje plnosť času a príchod Božieho 
kráľovstva. Púšť to nie je len zlo, beznádej, ale aj intenzívna prítomnosť Boha. Práve 
tu, na tejto púšti nás Boh hľadá. Boh vie že sme slabí, že potrebujeme pomoc, 
potrebujeme sa uzdraviť z našej biedy, od nás závisí, kedy mu povieme svoje áno. On 
nás raz a navždy zachránil od hriechu a večnej smrti. On nás túži zachraňovať každý 
deň, keď budeme vzývať jeho meno. Keď vzývame meno Ježiš, vyjadrujeme tým 
všetko, čo toto meno znamená na nebi i na zemi. Voláme toho, ktorý svojou smrťou a 
vzkriesením môže zachrániť nás všetkých a posilniť nás, aby sme zvíťazili nad 
nepriateľom. (P. Ľ. Stanček CM – vincentini.sk – krátené) 
 
CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. JÁNA KRSTITEĽA: ROZUMOM A SRDCOM 
Veda a viera sú ako dve krídla, ktoré človeka dvíhajú k nebu a dávajú mu pravú                   
slobodu. Školské vyučovanie v CZŠ sv. Jána Krstiteľa nie je len získavaním vedomostí, 

ale pomáha žiakom objavovať aj životnú múdrosť 
vychádzajúcu z poznania poriadku sveta a kresťanskej 
viery. Žiaci majú príležitosť v rodinnom prostredí, 
v atmosfére priateľstva, v súlade s najnovšími trendami 
vo vzdelávaní a v rozvíjaní náboženského poznania rásť 
po osobnostnej i ľudskej stránke. Tieto skutočnosti 
vyjadruje aj motto našej školy – Rozumom a srdcom. Túto 
myšlienku sa snažia každodenne prenášať do výchovno-
vzdelávacieho procesu učitelia a formovať v duchu 
kresťanskej náuky aj zverených žiakov. Pomáha im v tom 

aj sám Ježiš, ktorý prebýva v srdci školy - v školskej kaplnke. On vlieva lásku do sŕdc 
všetkých učiteľov a žiakov. V kaplnke sa cyklicky raz týždenne stretávajú na sv.omši 
žiaci jednej triedy, aby spoločne budovali svoje spoločenstvo s Bohom i medzi sebou 
navzájom. Mnohí z nich aj svojimi obetnými darmi štedro podporujú našu farskú 
charitu a ľudí, ktorí to najviac potrebujú. Pandémiou bol ovplyvnený aj duchovný život 
v našej škole. Žiaci sa len v obmedzenej miere mohli zúčastňovať na duchovných 
obnovách vedených pánom kaplánom Martinom. Moderné technológie však našli 
uplatnenie aj tu, keď sa už viackrát celej škole podarilo spoločne sláviť sv. omšu 
prostredníctvom streamovania zo školskej kaplnky v prostredí Microsoft Teams. 

DETSKÉ  OKIENKO   
Milé deti, verím, že ste úspešne vykročili do času pôstu, ktorý v stredu začal. Pred nami 
je čas 40-tich dní, kedy zvlášť sa chceme zriekať, zriekať sa hlavne hriechu a namiesto 
toho robiť viac dobra.  
Dôležité je vytrvať a mať dobrú motiváciu (úmysle), lebo tá nám pomôže k tomu, 
aby sme pôstny čas zvládli.  
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Milé deti, prajem Vám pokojný čas pôstu s odhodlaním vytrvať. 
Teším sa na spoločné stretnutie, kaplán František. 
PS: A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci... Nezabúdajte na úsmev :)  
 

FARSKÉ OZNAMY 
PODÁVANIE SV. PRIJÍMANIA Zo stanoviska KBS vyberáme: „v situácii pandémie sa kvôli 
ochrane zdravia veriacich dočasne pristúpilo k rozdávaniu svätého prijímania do rúk. Po 
dôkladnom zvážení okolností a súčasnej cirkevnej praxe sa slovenskí biskupi rozhodli, že 
táto možnosť zostane zachovaná aj do budúcna. Kongregácia pre Boží kult a disciplínu 
sviatostí potvrdila toto rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska. Prijímať Eucharistiu 
do rúk bude preto možné aj po skončení pandemickej situácie. Veriaci sa môžu slobodne 
rozhodnúť, ako prijmú Telo Kristovo: prijatie do úst ako aj prijímanie do rúk sú rovnako 
legitímne.“ 
JARNÉ KÁNTROVÉ DNI v nasledujúcom týždni sú v stredu, piatok a sobotu jarné kántrové 
dni. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia 
a činorodá láska k blížnemu. 
POKLONA NAJSV. SVIATOSTI OLTÁRNEJ  
štvrtok : Farský kostol od 16.00 – 17.45 
POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY  Piatok: 17.30 vo všetkých kostoloch 
Nedeľa: 15.00. Na pobožnosti Krížovej cesty pozývame všetkých i mládež a deti. 
ODPUSTKY V PÔSTNOM OBDOBÍ 1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne 
ustanovenými zastaveniami, môže získať po splnení obvyklých podmienok úplné odpustky 
(pre seba). Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o 
umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, kto 
vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu 
získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša 
aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.  
2. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša 
Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať po splnení obvyklých 
podmienok úplné odpustky. K tomu je potrebné splniť tieto podmienky: svätá spoveď 
(stačí jedna), sväté prijímanie (prijaté v deň účasti na krížovej ceste), modlitba na úmysel 
Svätého Otca (stačí Otče náš... Zdravas Mária... Sláva Otcu...) a vylúčenie záľuby v 
akomkoľvek hriechu. 
PRENOS SV. OMŠÍ z nášho farského kostola končí v piatok 4.3.. Pre tých ktorí sa nemôžu 
zúčastniť sv. omše odporúčame sledovať vysielanie katolíckej televízie TV Lux.  
FARSKÁ CHARITA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA Prosí aj v tomto roku o podporu 
poukázaním 2% z dane pre Občianske združenie Samaritán (IČO 42089867), Názov: 
Samaritán, Sídlo: 17. novembra 8, 08301 Sabinov 
JARNÁ ZBIERKA NA CHARITU dnes sa koná jarná zbierka na charitu. Svoje milodary 
môžete odovzdať do vyznačených schránok. Vopred srdečné Pán Boh zaplať! 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
TÝŽDEŇ PO 1. PÔSTNEJ NEDELI - 7. 3.  – 13. 3. 2022 

 

pondelok 
07. 03. 

Féria v pôstnom období Sabinov 
6.45 +Ladislav 

18.00 ZBP Miloš (50r.) s rodinou 

utorok 
08. 03. 

Féria v pôstnom období 
Sabinov 

6.45 ZBP Edita 
18.00 +Peter 

Jakubovany 18.00 + členovia RB 

streda 
09. 03. 

 
Féria v pôstnom období 

 

Sabinov 
6.45 +Karol +Ema +Ivan 

18.00 ZBP Irena 
Orkucany 18.00 ZBP Matúš a Šimon 

štvrtok 
10. 03. 

Féria v pôstnom období 

Sabinov 6.45 +Vojtech +Melánia +Valér 
18.00 ZBP Miroslav (50r.) 

Jakubovany 18.00 ZBP Peter a Anna 

piatok 
11. 03. 

 Féria v pôstnom období 
Sabinov 

6.45 +Katarína 
18.00 +Ján 

Orkucany 18.00 ZBP Monika (20r.) 

sobota 
12. 03. 

Féria v pôstnom období 
Sabinov 

6.45 +Valent 

18.00 ZBP rod. Andreánska 

Jakubovany 18.00 +Cecília 

nedeľa 
13. 03. 

2. PÔSTNA NEDEĽA  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 10.30 ZBP rodina Fogarašova 
Orkucany 09.00 +Andrej +Kristína 

SVIATOSŤ ZMIERENIA:  
V PRACOVNÝCH DŇOCH – RÁNO: 6.15 – 6.40; POPOLUDNÍ 17.00 – 17.45 

 
„Modlitba, dobročinnosť a pôst sú lieky nielen pre nás, ale pre všetkých: 

môžu zmeniť dejiny. Predovšetkým preto, že tí, ktorí zažívajú ich účinky, ich 
takmer bez toho, aby si to uvedomovali, prenášajú na iných;                                      

a predovšetkým preto, že modlitba, vzájomná láska a pôst sú hlavnými 
spôsobmi, ktoré umožňujú Bohu zasahovať do nášho života a do života 
sveta. Sú to zbrane ducha a práve nimi prosíme Boha o ten pokoj, ktorý 

ľudia sami nemôžu vybudovať.“  (Svätý Otec František)  


