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FARSKÝ LIST 22/2022 
29. MÁJ 2022 
Týždenník farnosti  

Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

 7.VEĽKONOČNÁ NEDEĽA   
 

 
 
 
 

 
ABY BOLI JEDNO 

Čo znamená byť jedno? Chápať sa, rozumieť si, držať spolu – v rodinách, na 
pracoviskách, v školách, v spoločenstvách… Máme byť takí jednotní, ako je Ježiš s 

Otcom. Túto jednotu napĺňa Duch Svätý. 
Vieme si predstaviť, že Ježiš by chcel 
niečo ukradnúť svojmu Otcovi, alebo že 
Otec by nenávidel svojho Syna? Na to sa 
nedá ani pomyslieť, nie o tom ešte 
rozprávať! Lebo Otec dáva Synovi všetko 
a Syn zasa dáva všetko Otcovi. To je totiž 
život tvorený Láskou – Duchom Svätým. 
A Ježiš chce, aby sa ľudia, veriaci v neho, 

podobali tomuto obrazu lásky. Aby sa muž a žena podobali láske Otca, Syna a Ducha 
Svätého, aby naše susedské, pracovné, študijné i spoločenské vzťahy boli tiež vytvá-
rané veľkou jednotou lásky. Svätá Matka Tereza si takto spomínala na svoju prácu: 
Koľkokrát nájdeme človeka v kanáli ako ho požierajú chrobáky a hlodavce a my ho 
odtiaľ vynesieme. Potom mu z rán vyberieme červy, umyjeme ho, oblečieme ho a 
položíme na bielu a čistú posteľ, aby aspoň dôstojne zomrel, keď už nemohol dôstojne 
žiť. A rozprávala ďalej: Prišlo za mnou štvorročné dievčatko so svojimi rodičmi a 
hovorí: Ešte nikdy som nejedla cukor. A ja som jej dala jednu kocku. Alebo: Poznám 
osemčlennú rodinu, o ktorej som vedela, že nemá čo jesť. Priniesla som im zopár kíl 
ryže. Matka ryžu rozdelila na polovicu. Jednu zobrala a odišla s ňou. O chvíľu sa vrátila. 
Pýtala som sa jej, kde bola a čo s ryžou urobila? Odpovedala: Bola som u susedky - 
mohamedánky, aj oni majú hlad. A majú aj veľa detí a už dlhšie nejedli. A svätica svoje 
rozprávanie zakončila otázkou: Nerobila táto žena to, čo aj Ježiš? Lámala a dávala. 

Prvé čítanie: Vidím Syna človeka stáť po pravici Boha                                                           (Sk 7, 55-60) 
Žalm: PÁN KRAĽUJE, NAJVYŠŠÍ NA CELEJ ZEMI                                                                                                                          (Ž 97) 
Druhé čítanie: Príď, Pane Ježišu                                                                            (Zjv 22, 12-14. 16-17.20) 
Evanjelium: Aby všetci boli jedno                                                                                        (Jn 17, 20-26) 



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

Čo nás učí Matka Tereza? Kde niet cukor, jednota sa pestuje tým, že sa poskytne kocka 
cukru. Kde niet ryže, ryža sa delí, kde je veľa práce, pomôže sa, kde niet pochopenia – 
pochopením, kde niet lásky – láskou… Jednota je obraz Boha na zemi, je to krása 
dvoch, ktorí sa držia za ruky, úsmev dieťaťa, ktorého rodičia sa milujú… Jednota je slza, 
keď trpíme v druhých, priestor, v ktorom žije Boh, dobro, ktoré nám vyprosoval Ježiš 
od svojho Otca, keď odchádzal z tohto sveta. Snažme sa o jednotu medzi sebou 
a budeme sa podobať Bohu. (J. Adamus – trojica.sk – krátené) 
 

DETI V OBIŠOVCIACH 
Ako po minulé roky, aj tento rok sa konala Arcidiecézna púť detí do Obišoviec. Z našej 
farnosti sa na túto púť vydalo deväť dievčat, ktoré si museli privstať. Cesta vlakom 
bola, ako inak, plná nečakaných zákrut a zaujímavých zvukov. Naše dievčatá vystúpili 
v Ličartovciach, kde sa po registrácii a prevzatí balíčka pútnika, pomaly vypravili v 
ústrety stanovištiam.  
"Všetky stanovištia boli veľmi poučné a 
zároveň zábavné. Cestu sme si skracovali 
pletením vencov z púpav." (Barborka)  
Celá atmosféra púte bola veľmi 
príjemná. Počas cesty do Obišoviec deti 
zbierali  nálepky hviezd zo súhvezdia 
Blíženci na svoju kartičku. Keď sa ich púť 
skončila, desiatkom ruženca sa začali 
pripravovať na obed. "Fajný guláš 
navarili" (Miriam). Po výdatnom obede 
si skrátili čas plnením úloh na 
pripravených stanovištiach. "Veľa sme sa nasmiali" (Natália). Na stanovištiach si 
preverili svoju trpezlivosť, presnosť, spoluprácu, pripomenuli si, aké dôležité sú naše 
mamy. A to vďaka združeniu Za život. Chvíľkou stíšenia sa pripravili na svätú omšu 
celebrovanú pomocným biskupom o. Markom Forgáčom. Na omši nechýbali ani 
detské piesne. Na vlakovej stanici nás zase presvedčili, že keď zábava tak poriadne. 
"Na vlakovej stanici sme tancovali aj spievali táborové pesničky" (Daniela). Rozlúčka 
bola asi to najťažšie z celého výletu. No podľa slov dievčat sú pripravené na ďalší výlet 
s mnohými zážitkami, na ktorý sa, veríme, pridajú aj ďalší pútnici.  
(autor: Zlatica Malíková) 
PS: Týmto ďakujeme aj p. Malíkovej za to, že obetovala svoj čas a námahu pre tieto deti 😊 
 

PRIMÍCIE 
Vstupujeme do mesiaca jún, ktorý je vždy mesiacom kňazských a diakonských 
vysviacok a zároveň kňazských primícií. Je preto namieste, aby sme si pripomenuli 
potrebu modlitby za tých, ktorí tento rok zasvätia svoj život Bohu. Nebohý biskup 
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Rudolf Baláž povedal: „Kristus potrebuje kňazov, lebo ľudstvo potrebuje Krista.“ 
Modlime sa preto za nich, zvlášť v tomto mesiaci. Naša farnosť je k týmto modlitbám 
špeciálne pozvaná, keďže náš diakon Miloš Jaklovský je jedným z tých, ktorí prijmú 
kňazské svätenie a to 18. júna 2022 o 10.00 h. v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. 
Záujemcovia o účasť na jeho vysviacke, prihláste sa v sakristii, aby ste vedeli 
zabezpečiť dopravu (autobus). 
 Svoju primičnú, teda prvú, sv. omšu bude slúžiť vo farskom chráme 19. júna o 11. 
hodine. Jeho i túto veľkú udalosť našej farnosti zverujeme do vašich modlitieb.  

 
FARSKÉ OZNAMY 

STRETNUTIE ZDRUŽENIA FAUSTÍNUM a modlitby v Hodine milosrdenstva budú dnes 
o 15.00 vo Farskom kostole. Ste srdečne pozvaní.  
LETNÉ KÁNTROVÉ DNI sú v nasledujúcom týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je 
jeden deň. Obsahom kántrových dní je prosba za jednotu kresťanov a za duchovné 
povolania. 
PRÍPRAVA NA BIRMOVKU sa skončila poslednou katechézou. Nasledujúci týždeň majú 
birmovanci „voľno“, ktoré nech využijú na posledné prípravy. Spoveď birmovancov bude 
9. 6 večer a generálka 10.6. večer po omši. Zariaďte si svoj program tak, aby ste tu mohli 
byť.  
STRETNUTIE ANIMÁTOROV birmovancov bude v pondelok, 30.5., po večernej sv. omši na 
fare. 
PRAVIDELNÁ ADORÁCIA bude vo farskom kostole vo štvrtok 2.6. a v piatok 3.6. od 16.00. 
do sv. omše. Vo filiálnych kostoloch v piatok od 15.30 hod.  
POBOŽNOSŤ FATIMSKEJ SOBOTY bude vo farskom kostole v sobotu ráno o 6:45 (po nej 
sv. omša) a v Jakubovanoch večer o 17:15. 
SLÁVNOSŤ ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO v sobotu večer vás pozývame na predlžené 
slávenie vigílie Zoslania Ducha Svätého, ktoré začína o 18.00. V tento a nasledujúci deň 
môže prijať každý veriaci, ktorý sa zúčastní spevu Veni Creator získať úplné odpustky. Je 
potrebné splniť zvyčajné podmienky.   

 
SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED PRVÝM PIATKOM 

 
 SABINOV JAKUBOVANY ORKUCANY 

PONDELOK 6.15-6.40 16.00 – 17.50   
UTOROK 6.15-6.40 16.00 – 17.50 16.00 – 17.50  
STREDA 6.15-6.40 16.00 – 17.50  16.00 – 17.50 

ŠTVRTOK 6.15-6.40 16.00 – 17.50   
PIATOK 6.15-6.40 16.00 – 17.30   

 
SPOVEĎ  CHORÝCH V TOMTO TÝŽDNI PO PREDCHÁDZAJÚCOM TELEFONICKOM DOHOVORE 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI  - 30.5.  – 5.6. 2022 

 

pondelok 
30. 05. 

Pondelok vo Veľkonočnom 
období 

Sabinov 
6.45 +Rudolf 

18.00 +Milan 

utorok 
31. 05. 

Utorok vo Veľkonočnom 
období 

Sabinov 
6.45 +Miroslav 

18.00 ZBP Irena (70 r.) 
Jakubovany 18.00 ZBP Anna 

streda 
01. 06. 

         Sv. Justín, mučeník 
spomienka 

Sabinov 
6.45 +Ján+Gizela+Andrej+Anna 

18.00 +Helena 

Orkucany 18.00 ZBP Martina s rodinou 

štvrtok 
02. 06. 

Štvrtok vo Veľkonočnom 
období 

Sabinov 6.45 
+Marta+Mária+Juraj 

+Štefan 
18.00 +František 

Jakubovany 18.00 
ZBP rod.Galajdova, 

Šimonova 

piatok 
03. 06. 

Sv. Karol Lwanga a spol. 
mučeníci 

spomienka 
Prvý piatok v mesiaci 

Sabinov 
6.45 +čl. Ruž. Bratstva 

18.00 +Andrej+Margita+Helena 

Jakubovany 18.00 ZBP Martina a Ľudmila 
Orkucany 18.00 ZBP Monika 

sobota 
04. 06. 

Prvá sobota v mesiaci 
Večerné sv. omše z nedele 

Sabinov 
6.45 ZBP čl. Ruž. Bratstva 

18.00 +Klára+Rudolf+Ľudovít 

Jakubovany 18.00 ZBP členov RB 

nedeľa 
05. 06. 

NEDEĽA 
ZOSLANIA DUCHA SVATÉHO  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30 Za farnosť 
18.00  

Jakubovany 9.00 ZBP Anna s rodinou 
Orkucany 10.30 +Helena (1. výročie) 

 
SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:  
Tomáš Križalkovič zo Sabinova a Jarmila Kordiaková zo Šarišských Michalian (3) 
Jaroslav Palčo zo Šarišských Michalian a Klaudia Šimčíková zo Sabinova (2) 
Matúš Kocurko zo Sabinova a Miroslava Klučková zo Žiliny (1) 
Ján Olejár zo Sabinova a Stanislava Gorylová z Prešova (1) 
Jakub Smolko z Jakubovian a Lenka Adamkovičová z Víťaza (1) 
Milan Berdis zo Sabinova a Tímea Vojtková z Hermanoviec (1,2) 


