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FARSKÝ LIST 47/2022 
20. NOVEMBER 2022 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove 

34. NEDEĽA: PÁN JEŽIŠ KRISTUS KRÁĽ NEBA I ZEME 
 

 
 

 
BOH HĽADÁ STRATENÉHO 

MAŤ ÚČASŤ V KRISTOVOM KRÁĽOVSTVE 
Dnešná nedeľa je poslednou v cirkevnom roku. Voláme ju Nedeľou Krista Kráľa. Celý 
cirkevný rok sme čítali texty z Evanjelia podľa sv. Lukáša. V závere evanjelista opisuje 
aj smrť Pána Ježiša. Nápis na kríži: „Toto je židovský kráľ“ (Lk 23,38), je výzvou Piláta 

pre Židov. Vojaci pod krížom čítajú nápis a 
posmievajú sa Ježišovi tak isto ako členovia 
židovskej rady, keď volajú: „Zachráň sa, ak si 
židovský kráľ“ (Lk 23,37)! Možno sa pýtať: Ako 
spoznal lotor v Ježišovi, ktorý bol rovnako s ním 
ukrižovaný, Boha a Kráľa? Čítal nápis nad hlavou 
Ježiša? Iba on však dokáže pozerať na Ježiša ako 
na Kráľa, hoci je ponížený a potupený. Jedine z úst 
tohoto lotra počuť slová: „Ježišu, spomeň si na 
mňa, keď prídeš do  svojho kráľovstva“ (Lk 23,42). 
Po čom lotor spoznal v Ježišovi Kráľa? Slovo “kráľ“ 
dnes skôr chápeme ako autoritu, ktorá má určité 
právomoci, ktorej mnohí závidia bohatstvo, 
slávu... Dnes už nie sú králi, o ktorých rozpráva 
história. Boli to zvrchovaní panovníci. Mali moc 

nad ľudskými životmi, ale aj nad materiálnymi hodnotami. Preto viac boli nenávidení 
ako milovaní. Kráľ bol ten, ktorý mal zodpovednosť za zverené územie a ľudí. Boli to 
slávne a mocné rody. Kráľa Dávida si zvolil za kráľa Izrael. Použili slová Boha: „Ty budeš 
pásť môj ľud Izrael, ty budeš vodcom Izraela“ (2 Sam 5,2). Samuel pomazal Dávida za 
kráľa uprostred jeho bratov, keď bol ešte mladý. Národ akceptuje toto vyvolenie. 
Dávid bol nádejou pre národ. Ježiš je Bohom pomazaný za kráľa. Boh ho nenúti a Ježiš 
nezískava svoju moc za pomoci zbraní. Jeho kráľovstvo má iný charakter a realizuje sa 

Prvé čítanie:    Dávida pomazali za kráľa nad Izraelom                                                    (2 Sam 5, 1-3) 
Žalm:                 S RADOSŤOU PÔJDEME DO DOMU PÁNOVHO.                                                                                      (Ž 122) 
Druhé čítanie   Preniesol nás do kráľovstva svojho milovaného Syna                           (Kol 1, 12-20) 
Evanjelium:     Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva               (Lk 23, 35b-43)                                                              
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na inej úrovni, ako je diktatúra. Jeho si musia vyvoliť ľudia. Kajúci lotor prosí: „Ježišu, 
spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva“ (Lk 23,42). Ježiš nikoho neutláča, 
neohraničuje, naopak, človek si musí svojho Kráľa 
vyvoliť slobodne a s láskou. Človek túži po 
Ježišovom kráľovstve, chce sa do neho dostať, 
mať v ňom účasť a keď dosiahne po čom túži, je 
plný vďaky Bohu za túto milosť. Mať účasť v 
Kristovom kráľovstve znamená mať účasť na 
plnosti milostí, ktoré človek si zaslúžil za svoj život. 
Kristus je centrom celého života. Mať účasť v 
Kristovom kráľovstve znamená mať účasť na jeho 
vykúpení. Ježiš vykúpil celý svet a zmieril s Bohom, 
zvíťazil nad smrťou a hriechom. Kristus je novým Adamom. Je začiatkom nového 
stvorenia, obnoveného a jasnejšieho. Kráľ kráľov. Kristus je večný Kráľ. Vždy. Či ho 
prijímame, či zavrhujeme. Tento Kráľ nám nebráni v ničom, čo nám osoží. Bude však 
aj naším Sudcom. Modlitba, ktorú nás on sám naučil, nech nám pripomína náš cieľ, 
poslanie, že slová „príď kráľovstvo tvoje“ sú realita, skutočnosť a naša istota. (P.Ľ. 
Stanček CM – vincentini.sk - krátené)   

DETSKÉ OKIENKO   
Milé deti, v tomto týždni sme spoločne začali naše uvažovanie nad svätou omšou. Cez 
príklad sitka a vody sme si troška objasnili dôvod prečo máme chodiť do kostola.  Svätá 
omša je obetou Ježiša Krista za nás, aby sme mohli žiť. Pred 2000 rokmi sa Ježiš na 
kríži za nás bytostne obetoval, dnes sa táto obeta Ježiša sprítomňuje nekrvavým 
spôsobom na oltároch, keď kňaz slávi svätú omšu. Milé deti, spoločne budeme na 
našich stretnutiach uvažovať nad jednotlivými gestami, úkonmi i časťami svätej omše, 
aby sme sa tak viac a lepšie dokázali "ponoriť" do Božej prítomností  a aby sme lepšie 
porozumeli tejto Najsvätejšej obete. 
Úloha: Napíšte mi prečo máme chodiť do kostola na svätú omšu? 
PS: Teším sa na ďalšie spoločné stretnutie, nezabúdajte na radosť na tvári i v srdci, 
kaplán František  

PODPORA TRPIACIM KRESŤANOM - INICIATÍVA „ČERVENÁ STREDA“ 
Dňa 23. novembra (streda) sa uskutoční celosvetová iniciatíva Červená streda, ktorá 
poukazuje na porušovanie náboženskej slobody v mnohých krajinách. Až 300 miliónov 
kresťanov vo svete zažíva rozličné formy útlaku, čo je najviac spomedzi všetkých 
vierovyznaní. Podľa dostupných zistení zomrie pre svoju náboženskú príslušnosť až 11 
kresťanov denne. Pod hlavičkou pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, ktorá 
o skutočnostiach informuje, budú rozličné budovy, chrámy a pamiatky na celom svete 
vrátane Slovenska osvetlené červenou farbou. Podobne ako v minulosti, aj tento rok 
sa rozžiaria kostoly, sochy a iné významné stavby od Bratislavy cez oravský Klin po 
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Spišskú kapitulu i Košice. Desiatky farností sa postavia za prenasledovaných a 
utláčaných nielen symbolikou červenej farby, ale aj svätou omšou, modlitbou či 
pobožnosťou. „Na Červenú stredu pozývam všetkých, aby sa v rámci svojich možností 
pridali k tejto iniciatíve a vyjadrili tak postoj voči nespravodlivosti, ktorú dnes zažíva 
viac ako 300 miliónov kresťanov. Pripojíme sa tak k desiatkam krajín na celom svete, 
ktoré vyjadrujú svoju podporu týmto trpiacim ľuďom a dávajú jasný signál vládam a 
systémom, ktoré toto utrpenie dopúšťajú,“ hovorí Miroslav Dzurech ml., riaditeľ 
slovenskej kancelárie ACN. Aj náš Farský kostol Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa 
sa v stredu 23. novembra zapojí do tejto iniciatívy, ku ktorej nás inšpiroval 
a povzbudil náš pán kurátor J. Kolarčík. Náš farský kostol sa v tento deň osvetlí do 
červena. Významnú pomoc nám v tejto iniciatíve poskytlo vedenie mesta Sabinov, 
začo patrí zvlášť vďaka p. primátorovi Ing. Michalovi Repaskému, a 
jeho spolupracovníkom. 

FARSKÉ OZNAMY 
POŽEHNANIE ADVENTNÝCH VENCOV k adventnému obdobiu patrí aj symbol 
adventného venca. Na budúcu nedeľu ich požehnáme pri každej sv. omši (aj v sobotu 
večer). Môžete priniesť na požehnanie vlastné adventné vence, položte ich v kostole 
dopredu, podľa pokynov. 
MODLITBA CHVÁLY – pozývame vás na novembrovú modlitbu chvály 25.11.2022 
(piatok) po večernej sv. omši (18.45) do malého kostola.   
ÚMYSLY SV. OMŠÍ – V tomto týždni začíname prijímať úmysly sv. omší na obdobie 
január – jún 2023 Zapisovať úmysly budeme po večerných sv. omšiach v sakristii 
kostola. Nezabudnime na vzájomnú ohľaduplnosť pri počte nahlasovaných omší. Na 
filiálkach budeme zapisovať úmysly v utorok a štvrtok - Jakubovany a streda  a piatok 
- Orkucany.  
POĎAKOVNIE ZA ZBIERKU ,,Kilo pre chudobných“ V mene farskej charity ďakujeme 
všetkým darcom, ktorí v OD Kaufland dňa 5. 11. 2022 podporili zbierku ,,Kilo pre 
chudobných“. Ďakujeme za štedré  potravinové dary, 5 ks stravných lístkov v hodnote 
22,50 € a hotovosť 32 € . Ďakujeme aj všetkým, ktorí pomohli zorganizovať túto akciu 
– pracovníkom obchodného domu Kaufland Sabinov za ich ochotu a spoluprácu; 
členom charity a tiež všetkým, ktorí prispeli do prvopiatkovej zbierky v kostole. 
Z týchto darov budú pripravené vianočné potravinové balíčky pre rodiny v núdzi. 
POĎAKOVANIE – DOBROČINNÁ ZBIERKA SV. ALŽBETY Srdečné Pán Boh zaplať za vaše 
milodary – vyzbieralo sa 1473,36€. Sabinov: 947,76, Jakubovany: 410,60€, Orkucany: 
115€. 
ZBIERKA NA CHARITU na budúcu nedeľu – 27.11. je tradičná jesenná zbierka na 
charitu. Svoje milodary môžete podľa vlastných možností a uváženia odovzdať do 
vyznačených schránok v našich kostoloch. 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
34. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ  -  21. 11. – 27.11.2022 

 

pondelok 
21. 11. 

Obetovanie Preblahosl. 
Panny Márie 
Spomienka 

Sabinov 
6.45 ZBP Peter  

18.00 
ZBP Marko a Katarína  

(30 r. sobáša)  

utorok 
22. 11. 

Sv. Cecília, panna a mučenica 
Spomienka  

Sabinov 
6.45 ZPB Slávka a Miroslav  

18.00 +rodičia a +starí rodičia 
Jakubovany 18.00 +Margita +František +Ladislav 

streda 
23. 11. 

Féria 
Sabinov 

6.45 ZBP bohuznámy 

18.00 ZBP Lukáš 

Orkucany 18.00 
ZBP Pavol a Jana  

(25 r. sobáša) 

štvrtok 
24. 11. 

Sv. Ondrej Dung-Lak, kňaz, 
a spoločníci, mučeníci 

Spomienka 

Sabinov 
6.45 +Michal +Margita 

18.00 ZBP Stanislavy (40r.) 

Jakubovany 18.00 ZBP rod.Tokárová 

piatok 
25. 11. 

Sv. Katarína Alexandrijská, 
panna a mučenica  

Ľubovoľná spomienka 

Sabinov 
6.45 +Jozef +Margita 

18.00 ZBP Martin (30r.) 

Orkucany 18.00 
+sr.Tiburcia +Anna +Juraj a 

rodičia 

sobota 
26. 11. 

Spomienka 
Panny Márie v sobotu 

Večerné sv. omše  
z nasledujúcej nedele  

Sabinov 

6.45 +Jozef 

18.00 ZBP Agáta (70r.) s rodinou 

Jakubovany 18.00 +Milan +Helena +Valéria 

nedeľa 
27. 11. 1. ADVENTNÁ NEDEĽA  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30  

18.00 
+Alojz +František +František 

+František 

Jakubovany 9.00 ZBP Dominika, Veronika 

Orkucany 10.30 +František +Helena 

 


