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FARSKÝ LIST 23/2022 
5. JÚN 2022 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

 ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO   
 

 
 
 
 

 
DUCH SVÄTÝ NÁS PREMIEŇA 

Čo sa vlastne udialo na päťdesiaty deň po zmŕtvychvstaní a desiaty deň po 
nanebovstúpení Pána Ježiša? Isté je, že to nepochopíme v celej plnosti. Je potrebné 
dodať, že Skutky apoštolské predstavujú Ducha ako moc, silu Boha, ako dynamický 

moment v dejinách, ktorý uvádza do 
pohybu dejiny Cirkvi. Duch Svätý teda 
nekonal len na Turíce. Dnes nekoná 
Duch Svätý len pri vysluhovaní 
sviatosti birmovania. Duch Svätý 
svojou mocou pôsobí i dnes, a to aj 
vtedy, keď človek nevidí, nechce vidieť 
jeho dielo. Je správne, že dnes si 
nielen pripomíname udalosť Turíc, ale 
chceme sa otvoriť darom Ducha 
Svätého. Z našej strany je potrebné 

prijať Ježišov pokoj. Uveriť v Krista ako svojho Boha a Pána. Zrieknuť sa hriechu, vyznať 
svoju lásku Bohu a otvoriť sa láske Božej podľa miery, ako sme schopní. Duch Svätý 
preto ustráchaných a uzatvorených učeníkov posiela svojou mocou, aby konali v jeho 
mene. Duch Svätý aj dnes posiela ohlásiť radosť, pravdu, lásku. Priviesť zablúdené a 
choré ovečky do ovčinca. Uľahčiť návrat márnotratných synov k Otcovi. 
Sprostredkúvať odpustenie hriechov, zmierovať ľudí s Bohom a medzi nimi navzájom. 
Aj dnes Duch Svätý je činný skrze nás a v nás. Ten Duch Svätý, z ktorého počala Panna 
Mária pri zvestovaní, ten Duch Svätý, ktorý pri rieke Jordán vydal svedectvo o Kristovi, 
ten Duch Svätý, ktorý vzkriesil Krista, ten pôsobí aj v nás a skrze nás. Tak ako sa zmenil 
Peter, keď zo strachu zaprel Ježiša na Pilátovom nádvorí a po prijatí Ducha Svätého 

Prvé čítanie: Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť                                                      (Sk 2, 1-11) 
Žalm: PANE, ZOŠLI SVOJHO DUCHA A OBNOV TVÁRNOSŤ ZEME                                                                                      (Ž 104) 
Druhé čítanie: Všetci sme boli v jednom Duchu pokrstení v jedno telo              (1Kor 12, 3-7.12-13) 
Evanjelium: Duch Svätý vás naučí všetko                                                                (Jn 14, 15-16.23-26) 
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bez strachu káže: „Robte pokánie“ (Sk 2,38), dajme sa zmeniť Duchu Svätému aj my. 
Ján a Peter idú do Samárie, aby bratov a sestry, ktorí prijali krst, upevnili vo viere 
vkladaním rúk a modlitbou. Povinnosť nás kresťanov je verejne vyznať a nezaprieť, že 
sme kresťania. Sviatosťou birmovania sme sa stali “dospelými“ kresťanmi. Do duše 
nám bol vtlačený nezmazateľný znak, keď sme vedome a dobrovoľne v Duchu Svätom 
vyznali, že chceme žiť svoju vieru, učenie Ježiša Krista. Ducha Svätého máme prosiť, 
aby sme viac chápali a prijímali jeho dary. (Ľ. Stanček CM – vincentini.sk – krátené) 

 
STRETNUTIE PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ A RODIČOV 

V sobotu 28. 6. sa na farskej záhrade uskutočnila očakávaná „opekačka“ pre 
prvoprijímajúce deti a ich rodičov. K zábave prispeli animátori, ktorí si pripravili rôzne 
tance, aktivity v skupinkách a obľúbený futbal. Rodičia sa venovali vzájomným 
rozhovorom alebo pomáhali svojim deťom v príprave jedál do súťaže O najlepšiu 
klobásu, slaninu a špekáčik. Každý účastník odchádzal s úprimným úsmevom na 
perách. Vďaka patrí pánu kaplánovi Františkovi, animátorom a aj zúčastneným. 
(Michal Verbovský) 
 

BOH NEVKLADÁ DO SRDCA TÚŽBY, KTORÉ BY NEDOKÁZAL SPLNIŤ 
Asi každý z nás si nesie vo svojom srdci sny a túžby, ktoré chce, aby sa raz splnili. Aj ja 
niekoľko takých túžob mám. Donedávna jednou z nich bola návšteva Sanktuária 
Božieho Milosrdenstva v Krakowe - Lagiewnikach. Sen ísť raz na to miesto som nosila 
v sebe dlho, no ešte väčšiu túžbu som začala pociťovať práve vtedy, keď som si 
vyberala moju budúcu birmovnú patrónku a získala si ma sv. sestra Faustína. Boh 
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nevkladá do srdca túžby, ktoré by nedokázal splniť. Máme pár týždňov do birmovky 
a Pán mi naozaj splnil to, čo mi vložil do srdca. Nedávno som dostala ponuku 
vycestovať za touto mojou budúcou birmovnou patrónkou, a tak jej odovzdať oficiálnu 
pozvánku na mieste, kde ona sama trávila nejaký čas.  Deň v Lagiewnikach som si 
veľmi užila a načerpala mnoho. Sám Ježiš raz povedal sv. Faustíne: „Ak tvoja dôvera 
bude veľká, moja štedrosť bude bezhraničná.“ (Denníček 548) A ja túto vetu len 
potvrdzujem. Musíme priznať, že niekedy je naozaj náročné Bohu dôverovať, najmä 
vtedy, ak prežívame niečo ťažké. No vedzte, že On čaká. Ak vy urobíte krok k Nemu, 
on bude štedrý a urobí tých krokov k vám ešte viac! Jeho štedrosť a milosrdenstvo sú 
bezhraničné! Stačí chcieť.  Na záver by som vás chcela poprosiť o modlitby za 
všetkých nás birmovancov tejto farnosti, aby sme sa nebáli s dôverou vykročiť za 
Kristom a objavovali tak krásu života s Ním. Srdečne Pán Boh zaplať. (Klaudia Genčurová) 
 

FARSKÉ OZNAMY 
SVIATOSŤ BIRMOVANIA udelí J. Ex. Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita 
našim birmovancom v sobotu, 11. júna 2022 o 11 h. pri sv. omši. Birmovanci a birmovní 
rodičia majú vyhradené miesta v strednej lodi Farského kostola. Rodičia v bočných lodiach 
kostola. Máme takmer 123 birmovancov, preto vás upozorňujeme, že nebude miesto 
v kostole pre všetkých. Veľmi pekne vás prosíme o rešpektovanie tohto poriadku 
a o ohľaduplnosť. 
SVIATOSŤ ZMIERENIA môžete prijať počas celého týždňa ako obyčajne. Zvlášť budeme 
spovedať vo štvrtok od 19.00 viacerí kňazi. Tento čas je určený pre birmovancov. Počas 
vysluhovania sviatosti zmierenia bude vystavená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k verejnej 
poklone. Zachovajte ticho a úctu, ktorá prináleží Najsv. Sviatosti 
STRETNUTIE BIRMOVANCOV v piatok na a po sv. omši. Vaša účasť je bezpodmienečne 
nutná! Preto zariaďte svoj program tak, aby ste mohli byť aj na sv. omši aj na nácviku po 
nej. 
STRETNUTIE MINIŠTRANTOV Všetci aktívni miništranti, aj chlapci, ktorí by chceli začať 
vykonávať túto krásnu a potrebnú službu pri Pánovom oltári, sú pozvaní na „stretko“ 
najbližšiu stredu, 8. 6. na faru o 17:00. Bližšie informácie vám poskytne Lukáš Jaklovský. 
BENEFIČNÝ KONCERT Rímskokatolícky farský úrad , Základná umelecká škola a Mestské 
kultúrne stredisko v Sabinove pri príležitosti Dní mesta Sabinov 2022 vás srdečne pozývajú 
na slávnostný benefičný koncert s názvom „Hudba nás spája“, ktorý sa uskutoční 
v nedeľu, 12.6.2022 vo Farskom kostole. 
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) 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
10. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ  - 6. 6. – 12. 6. 2022   

 

pondelok 
06. 06. 

Preblahoslavená Panna 
Mária Matka Cirkvi 

Spomienka 
Sabinov 

6.45 +Vasiľ +Mária +Mikuláš 

18.00 ZBP Milan 

utorok 
07. 06. 

Féria 
Sabinov 

6.45 +Rudolf 

18.00 
ZBP manželia Čekanovci  

(30r. sobáša) 

Jakubovany 18.00 +Margita +Jozef +Mária +Ján 

streda 
08. 06. 

          
Féria 

Sabinov 
6.45 +Valéria 

18.00 ZBP Jozef (40r.) 

Orkucany 18.00 +Matúš 

štvrtok 
09. 06. 

Nás Pán Ježiš Kristus 
Najvyšší a Večný Kňaz 

Sviatok 

Sabinov 
6.45 +Margita (1. výročie) 

18.00 
Za dary Ducha Sv. pre 

birmovancov 

Jakubovany 18.00 +členovia RB 

piatok 
10. 06. 

Féria 
Sabinov 

6.45 +Agnesa (1.výročie) 

18.00 
+Vladimír +Helena +Michal 

+Margita +Štefan 

Orkucany 18.00 +Jozef +Margita 

sobota 
11. 06. 

Sv. Barnabáš, apoštol 
Spomienka 

Udelenie sviatosti  
Birmovania 

Večerné sv. omše z nedele 

Sabinov 
6.45 +Štefan 

11.00  
18.00 ZBP Daniel (60r.) Mária (60r.) 

Jakubovany 18.00 +Ján +Mária 

nedeľa 
12. 06. 

NEDEĽA 
NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 9.00 ZBP rodina Revákova 

Orkucany 10.30 
+Štefan +Miroslav +Pavol 

+Anton 

 
Všemohúci a milosrdný Bože, 

prosíme Ťa, zošli nám Ducha Svätého, aby v nás prebýval 
a urobil z nás dôstojný chrám svojej slávy. 

(text modlitby v omši pri udeľovaní sviatosti birmovania) 


