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               FARSKÝ LIST 13/2022 
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Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

 4. PÔSTNA NEDEĽA  
 

 
 
 
 

 
VSTANEM A PÔJDEM K OTCOVI 

V dnešnej dobe sa stalo módou viesť rozhovory a diskusie na tému: sloboda. Čo je 
sloboda? Ako žije slobodný človek? Aké má práva? Všeobecne panuje názor, že ak 

chce dôstojne prežívať život, nevyhnutne k tomu 
potrebuje slobodu a to po každej stránke. Na druhej 
strane si však všímame, že zatiaľ čo ľudia sa 
vymaňujú z mnohých otroctiev, jedno predsa 
zostáva. Je to duchovné otroctvo, ktoré spočíva v 
tom, že sa človek necháva ovládať nezriadenými 
vášňami, rozhoduje sa pre zdanlivo chvíľkové dobro, 
akým je alkohol alebo droga, chamtivosť, hnev, 
závisť, nenávisť… Toto otroctvo v teológii zahŕňame 
pod pojem hriech. A o ľuďoch, ktorí sa dajú ovládať 
hriechom, Ježiš hovorí: Každý, kto pácha hriech, je 
otrok. Obraz duchovného otroka nám vykresľuje 
dnešné evanjelium. Márnotratný syn bol v otcovom 
dome slobodným, nepoznal biedu ani hlad a o jeho 
potreby sa starali sluhovia. Hoci mal všetko, túžil po 

absolútnej slobode a nechcel si ani pripustiť myšlienku, že by mal byť niekomu 
podriadený. Preto berie časť majetku a odchádza z domu. Postupne sa však stal 
otrokom priateľov, vína, nezriadenej lásky, teda duchovným otrokom, ktoré neskôr 
prerástlo aj do hmotného otroctva. Či vari môže byť ešte väčšie otroctvo ako toto? Ale 
zatiaľ, čo máme pred sebou biedny obraz úbohého márnotratného syna, zamyslime 
sa nad sebou a pýtajme sa: Nie som azda aj ja takýmto alebo podobným otrokom? A 
pri uvažovaní myslime na Ježišove slová: Každý, kto pácha hriech, je otrok. Dokedy sa 

Prvé čítanie: Boží ľud vošiel do zasľúbenej zeme a slávil Veľkú noc                                (Joz 5, 9.10-12) 
Žalm: SKÚSTE A PRESVEDČTE SA, AKÝ DOBRÝ JE PÁN                                                                                                             (Ž 34) 
Druhé čítanie:  Boh nás skrze Krista zmieril so sebou                                                      (2Kor 5, 17-21)  
Evanjelium: Tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil                                                               (Lk 15, 1-3.11-32) 
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však necháme zotročovať? Veď či nás takýto spôsob života napĺňa blaženosťou? 
Rozhodne nie! Lebo každý hriech prináša so sebou zlo a strpčuje život tomu, kto ho 
pácha, ale aj iným ľuďom. Ak človek z hriechu nepovstane, ak sa nevymaní z jeho 
otroctva, výsledkom bude večná smrť, večné otroctvo. Kto však chce byť večným 
otrokom? Návod na zbavenie sa otroctva nachádzame v Ježišovom podobenstve. Tým 
najlepším otcom je náš nebeský Otec. Každú chvíľu nás čaká a pozerá, kedy konečne 
zanecháme svoje hriechy a vrátime sa do jeho domu. Nebojme sa, lebo on nám už 
dávno odpustil. Keď to dokážeme, pocítime pravú slobodu, ktorú nám nikto nemôže 
dať, iba Boh, náš nebeský Otec. Nenahováraj si, že tebe už niet pomoci, nezúfaj si, že 
si už tak zotročený, že nemáš silu sa z otroctva vymaniť. Či nás Ježiš denne 
nepresviedča o tom, ako nás Boh miluje a ako nás čaká? Využime preto pôstne dni, 
aby sme pouvažovali nad svojím doterajším životom, pripravili sa na dobrú svätú 
spoveď a v nej zhodili zo seba okovy hriechu a znovuzrodení vykročili ako slobodné 
deti nebeského otca do ďalšieho života. 
 

CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. JÁNA KRSTITEĽA - PODPORA 
KOMUNIKÁCIE A PROSOCIÁLNYCH VZŤAHOV 

Aktuálnym problémom väčšiny žiakov dnešnej doby je nízka úroveň čitateľskej 
gramotnosti. V našej škole sme sa úspešne popasovali aj s týmto problémom. Vo 

februári 2021 sme sa úspešne zapojili do rozvojového 
projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky „Čítame radi 2“ na podporu 
čitateľskej gramotnosti. Vďaka nemu sme mohli do 
školskej knižnice zakúpiť viac ako 130 kníh pre žiakov 1. aj 
2. stupňa, čím sme dali nový impulz na rozvoj jej činnosti. 
Knihy zakúpené z tohto projektu sa v našej knižnici 
úspešne požičiavajú každý pondelok a štvrtok. Svoje 
využitie nachádzajú aj na hodinách slovenského 

a anglického jazyka. Sociálna izolácia počas pandémie ochorenia COVID-19 vplýva aj 
na žiakov našej školy. Veľkou pomocou pre nich, ale aj pre rodičov a učiteľov, je 
prítomnosť školskej psychologičky, ktorá od začiatku tohto školského roka u nás 
pôsobí. V spolupráci s triednymi učiteľmi aktívne pomáha žiakom utužovať vzťahy v 
triednych kolektívoch a podporovať prosociálne vzťahy. Pomáha tiež rodičom formou 
konzultácií a poskytovania odbornej pomoci.  

DETSKÉ  OKIENKO   
Milé deti, v tomto týždni sme sa spoločne zamýšľali nad ďalšou neresťou, ktorej sa 
máme vyhýbať a bola ňou pýcha. Pýcha ako neusporiadaná (zlá) túžba vyzdvihovať 
seba a svoje vlastnosti nad druhých, má byť nahrádzaná pokorou. Pokora teda je 
čnosť, ktorá nám pomáha nehľadať len oblasti v ktorých ja môžem vyniknúť, ale aj tie 
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v ktorých môžem doceniť druhých!  Pyšný človek je rovný, vystretý, často nedovidí 
ďaleko, je prázdny. Na druhú stranu pokorný človek aj keď “zhrbený”, sklonený, 
predsa je naplnený - dobrotou, láskou i prajnosťou. Snažme sa vyhýbať sa pýche, lebo 
ona z nás robí dokonalých iba na oko (pred svetom), nahrádzajme ju pokorou, lebo 
ona nás síce pred svetom robí slabými, ale v skutočnosti my rastieme v Božích očiach!  
Teším sa na spoločné stretnutie, kaplán František.  
PS: Nezabúdajte na radosť i úsmev :)  
 
 

FARSKÉ OZNAMY 
ZBIERKA NA UKRAJINU Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na 5. pôstnu nedeľu, 3. 
apríla celoslovenskú zbierku na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine. Svoje 
milodary môžete odovzdať do označených schránok. 
ZNAK POKOJA Upozorňujeme vás znovu – pri znaku pokoja po výzve kňaza „Dajte si znak 
pokoja!“ odpovedáme: „Pokoj a bratská láska nech je medzi nami!“ a následne si podáme 
ruku na znak pokoja. Ruky podávame iba najbližšie stojacim. 
SVÄTÉ PRIJÍMANIE Na 1. pôstnu nedeľu, 6. marca, sme čítali Vyhlásenie KBS o spôsobe 
podávania sv. prijímania. Sú dve možnosti – môžete sa slobodne rozhodnúť. Sú však takí, 
ktorí žiadajú tretiu možnosť – pokľačiačky. Úctivo vás prosíme: nerobte to! Počas 
podávania sv. prijímania – a je to posvätný úkon – nie je vhodný čas vysvetľovať okolnosti 
a o tom diskutovať. Po sv. prijímaní si na svojom mieste môžete kľaknúť a v modlitbe 
poďakovať. 
SVIATOSŤ ZMIERENIA pred veľkonočnými sviatkami začína už v tomto týždni. Prosím 
neodkladajte sv. spoveď na poslednú chvíľu. Výzva na pokánie predsa zaznieva počas 
celého pôstneho obdobia. 
NÁVŠTEVA CHORÝCH sa uskutoční ako obvykle pred prvým piatkom, zároveň teraz je to 
aj pred veľkonočnými sviatkami. Tých, ktorých navštevujeme pravidelne, budeme 
telefonicky kontaktovať. Ak chcete nahlásiť ešte iných chorých okrem tých, ktorých 
navštevujeme každý mesiac, urobte to v sakristii našich kostolov čím skôr. 
POKLONA NAJSV. SVIATOSTI OLTÁRNEJ Farský kostol: štvrtok 16.00 – 17.45 
Piatok: 16.00 – 17.15;  
Jakubovany: piatok: 15.30 – 17.15 
Orkucany: piatok: 15.30 - 17.15 
PRVÁ SOBOTA Farský kostol – Fatimská pobožnosť v sobotu 2.4. o 6.45, po nej sv. omša 
Jakubovany – 17.15. 
KAJÚCA POBOŽNOSŤ bude v kostoloch našej farnosti na budúcu nedeľu 3. 4. O 14.30 
modlitba posv. ruženca, po nej o 15.00 pobožnosť Krížovej cesty nasleduje kajúca 
pobožnosť a po nej výmena ružencových tajomstiev. 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
TÝŽDEŇ PO 4. PÔSTNEJ NEDELI – 28. 3.  – 3. 4. 2022 

 

pondelok 
28. 03. 

Féria v pôstnom období Sabinov 
6.45 ZBP Milan 

18.00 +Ján +Helena +Magda 

utorok 
29. 03. 

Féria v pôstnom období 
Sabinov 

6.45 
+Konštantín +Filoména +Ivan 

+Mária 
18.00 +Irena 

Jakubovany 18.00 ZBP Mária s rodinou 

streda 
30. 03. 

 
Féria v pôstnom období 

 

Sabinov 
6.45 +Mária 

18.00 +Peter 
Orkucany 18.00 +Irena 

štvrtok 
31. 03. 

Féria v pôstnom období 
 

Sabinov 6.45 +Valent 

18.00 ZBP Peter a Mária s rod. 
Jakubovany 18.00 ZBP rodina Kustrová 

piatok 
01. 04. 

Féria v pôstnom období 
Prvý piatok v mesiaci 

Sabinov 
6.45 + členovia RB 

18.00 ZBP Alexander 
Jakubovany 18.00 +Bartolomej +Cyril 

Orkucany 18.00 
+Juraj +Anna +Tiburcia a 

+rodičia 

sobota 
02. 04. 

Féria v pôstnom období 
Prvá sobota v mesiaci 

Večerné sv. omše 
z nasledujúcej nedele 

Sabinov 
6.45 ZBP členov RB 

18.00 +Ján 

Jakubovany 18.00 ZBP členovia RB 

nedeľa 
03. 04. 

5. PÔSTNA NEDEĽA  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 09.00 ZBP rod. Maliková 
Orkucany 10.30 Na úmysel - bohuznámy 

 
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 – 17.30   

 


