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FARSKÝ LIST 48/2022 
27. NOVEMBER 2022 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove 

1. ADVENTNÁ NEDEĽA 
 

 
 

 
BOH HĽADÁ STRATENÉHO 
BDELOSŤ A PRIPRAVENOSŤ 

Cirkevný rok nemá zhodný začiatok s občianskym rokom. Začína štyri nedele pred 
sviatkami Narodenia Pána Ježiša. Tento čas voláme adventom. Z latinského “adventus 
– príchod“. Je to čas očakávania, radostného pokánia a prípravy na liturgický sviatok, 

keď si pripomenieme 
historický príchod Boha ako 
človeka na svet v Betleheme. 
V čítaniach pri svätej omši zo 
Svätého písma si nielen niečo 
pripomíname z udalosti 
historického adventu, ale 
liturgické čítania sú nám 
výzvou byť tým, čím máme 
byť. Náš život je tiež advent. 
Máme ho prežiť v zmysle slov: 
„Bdejte teda, lebo neviete, v 

ktorý deň príde váš Pán“ (Mt 24,42). Masmédiá, rozhlas, televízia nemusia priniesť 
oznam, že začína zima. Stačí, keď pozrieme oknom von a to stačí. Na začiatku nového 
cirkevného roka sú aktuálne Ježišove slová o jeho druhom príchode. Ten sa má stať 
stredobodom prípravy, posväcovania učeníkov. Poukázanie na Noemov príbeh má 
pripomenúť, že tak to bude aj pri druhom príchode Syna človeka. „Ako v dňoch pred 
potopou ľudia jedli a pili, ženili sa vydávali... keď Noe vošiel do korába, a nič nezbadali, 
až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka“ (Mt 24,38-
39).Kto žije v súlade s tým, čo žiada od nás Boh, čo učí Cirkev, žije v nádeji ako tí, čo sa 
dostali do archy. Svet túži po večnej blaženosti, zabúda však, že Kristus má na každého 
neodvolateľné požiadavky. Nie je správne dať sa pomýliť falošnou sebaistotou. 

Prvé čítanie:    Pán zhromaždí všetky národy vo večnom pokoji Božieho kráľovstva         (Iz 2, 1-5) 
Žalm:                 S RADOSŤOU PÔJDEME DO DOMU PÁNOVHO.                                                                                      (Ž 122) 
Druhé čítanie   Naša spása je blízko                                                                               (Rim 13, 11-14a) 
Evanjelium:     Bdejte, aby ste boli pripravení                                                                  (Mt 24, 37-44)                                 
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Pravdou je, že každý človek žije len raz, jeden život, nejestvuje opravný život, 
prevteľovanie, reinkarnácia. Ježiš nepovažuje za hriech potreby človeka, keď spĺňajú 
mravné normy. Beh života nesmie však prebiehať bez Boha. Pri plnení povinností 
nesmieme byť prekvapení, keď „Syn človeka príde v hodinu, o ktorej nevieme“ (Mt 
24,44). Ježiš nemusí nikomu ohlásiť svoj príchod. Má právo nás prekvapiť. Právom 
žiada, aby sme boli vždy pripravení sa s ním stretnúť. „Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý 
deň príde váš Pán“ (Mt 24,42). Čo rozhodne o odmene, treste, bude každého osobný 
vzťah k Ježišovi. (P.Ľ. Stanček CM – vincentini.sk - krátené)   
 

DETSKÉ OKIENKO   
ADVENTNÁ AKTIVITA - PRIPRAVME SRDCE JEŽIŠOVI 

Milé deti, pozývame vás zapojiť sa do adventnej aktivity! 
Tohtoročná adventná aktivita bude rozdelená na dve časti: 

Prvá časť bude v kostole, každý týždeň v nedeľu (z farského listu) sa dozviete o jednej 
aktivite, ktorú máte počas týždňa realizovať. Koľko krát sa vám podarí danú týždennú 
aktivitu splniť, toľko srdiečok so svojim menom budete môcť hodiť do košíka - srdiečka 
budú pripravené pri bočnom oltári v kostole. Animátori priebežne srdiečka z košíka 
pripevnia na “veľké srdce”, aby sa tak Ježiš “narodil” do celého nášho farského 
spoločenstva. Tí, najaktívnejší budú aj odmenení! 
Druhá časť bude malou pomôckou pre vás, aby sa vám podarilo čo najviac pripraviť aj 
svoje srdce pre Ježiša v tomto adventnom čase!  
Milé deti, domov si budete môcť zobrať pripravené “obálky” v ktorých máte úlohy na 
každý deň adventu. (Obálky budú pri východe z kostola.) Splnením úlohy každý jeden 
z vás bude môcť ešte lepšie pripraviť svoje srdce pre Ježiša, aby sa v ňom mohol 
narodiť. Ako postupovať sa dozvieš, keď si obálku zoberieš :)   
Adventná aktivita na 1.týždeň: Budem sa zriekať… 
 

SV. ONDREJ, APOŠTOL  - PATRÓN KOŠICKEJ ARCIDIECÉZY 
Sv. Ondrej, apoštol, sa narodil v Betsaide, v mestečku na brehu Tiberiadského jazera 
neďaleko Kafarnauma. Jeho otec sa volal Jonáš (Ján) a jeho mladším bratom bol Šimon 
Peter. Východní cirkevní spisovatelia nazývajú Ondreja „prvým povolaným“, lebo Ježiš 
práve jeho povolal ako prvého k apoštolskej práci. Cirkevní otcovia, najmä sv. Béda 
Ctihodný, nazývajú Ondreja „privádzačom ku Kristovi“. Okrem toho, že priviedol ku 
Kristovi svojho brata Šimona Petra, priviedol k nemu aj chlapca s piatimi chlebmi a 
dvoma rybami pri zázračnom rozmnožení chleba a takisto aj Grékov, ktorí prišli za 
Filipom s prosbou: „Chceli by sme vidieť Ježiša.“ Po zoslaní Ducha Svätého žil Ondrej 
zhruba dvanásť rokov v Jeruzaleme. Potom odišiel pravdepodobne do Bitýnie (M. 
Ázia), južného Ruska (kmene Skýtov), odtiaľ do Trákie (dnešné Bulharsko a Rumunsko) 
a nakoniec do Grécka, kde dosiahol najväčšie apoštolské úspechy. Podľa tradície ho v 
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hlavnom meste Achájska (južné Grécko) v Patrase 
na podnet cisárskeho vladára Egea ukrižovali na 
kríži v podobe písmena X. Nepribili ho klincami, len 
ho priviazali. Na kríži umieral tri dni. Okolo roku 356 
dal cisár Konštanc preniesť jeho pozostatky do 
Konštantínopolu. Cisár chcel takto konkurovať 
Rímu, kde boli  ostatky sv. apoštolov Petra a Pavla. 
Po páde Carihradu v roku 1206 pozostatky sv. 
Ondreja preniesli do katedrály v Amalfi (južne od 
Neapolu). V 15. storočí preniesli apoštolovu hlavu 
do Ríma, kde ju s veľkou úctou uložili v chráme sv. 
Petra. V roku 1964 však pápež Pavol VI. preniesol 
túto relikviu do Patrasu, kde je uložená v chráme sv. 
Ondreja. Sv. Ondrej je dodnes na popredných 
miestach úcty k svätým, najmä vo východných 
cirkvách.   

 
FARSKÉ OZNAMY 

RORÁTNE SV. OMŠE V adventom období vás pozývame na slávenie rorátnych sv. 
omší, ktoré sa slávia ráno o 6.15 Sv. omše sa obyčajne slávia za svetla sviec. Kostol 
sa otvára o 5.50. Ranné spovedanie bude po sv. omši do 7.30. Je chvályhodné ak si 
prinesiete lampáš so sviečkou. Dbajte o bezpečnosť. 
ZBIERKA NA CHARITU dnes, v nedeľu 27.11, je tradičná jesenná zbierka na charitu. 
Svoje milodary môžete podľa vlastných možností a uváženia odovzdať do vyznačených 
schránok v našich kostoloch. 
ZBIERKA PRE UKRAJINSKÚ FARNOSŤ Farár gréckokatolíckej ukrajinskej farnosti Kinloď 
v Mukačevskej eparchii nás oslovil s prosbou o finančnú pomoc pre vojnových 
utečencov. Na 2. adventnú nedeľu 4.12. osobne navštívi našu farnosť a pri sv. omšiach 
sa nám krátko prihovorí. Do vyznačených schránok môžete prispieť v tejto zbierke. 
 

SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED PRVÝM PIATKOM 28.11. – 2.12. 
 

 SABINOV JAKUBOVANY ORKUCANY 
PONDELOK 6.45 – 7.30 16.00 – 17.45   

UTOROK 6.45 - 7.30 16.00 – 17.45 16.00 – 17.45  
STREDA 6.45 - 7.30 16.00 – 17.45  16.30 – 17.45 

ŠTVRTOK 6.45 - 7.30 16.00 – 17.30   
PIATOK    6.45 - 7.30 15.00 – 17.30   

 
SPOVEĎ CHORÝCH BUDE PRED VIANOCAMI, VČAS UPRESNÍME TERMÍN 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
TÝŽDEŇ  PO 1. ADVENTNEJ NEDELI -  28. 11. – 4. 12. 2022 

 

pondelok 
28. 11. 

Féria po 1. adventnej nedeli Sabinov 
6.15 

+ z rodiny Kolconová, 
Jurašková, Kužmová  

18.00 ZBP Daniela  

utorok 
29. 11. 

Féria po 1. adventnej nedeli 
Sabinov 

6.15 ZPB Helena (65r.) s rodinou 

18.00 
+Zlatica +Štefan +Veronika 

+Ladislav +Ján 
Jakubovany 18.00 ZBP Ľubomír a Martin 

streda 
30. 11. 

Sv. Ondrej, apoštol 
Sviatok 

Sabinov 
6.15 +Július 

18.00 +Andrej 
Orkucany 18.00 +Anna +Andrej +rodičia 

štvrtok 
1. 12. 

Féria po 1. adventnej nedeli 

Sabinov 
6.15 ZBP Andrej s rod. 

18.00 ZBP Natália s rod. 

Jakubovany 18.00 +rodiny Tokárová 

piatok 
2. 12. 

Féria po 1. adventnej nedeli 
Prvý piatok mesiaca 

Sabinov 
6.15 +čl. RB 

18.00 ZBP Bohuznámeho 
Jakubovany 18.00 +čl. RB 

Orkucany 17.00 ZBP rod.Galajdová a Girašková 

sobota 
3. 12. 

Sv. František Xaverský, kňaz 
Spomienka 

 
Večerné sv. omše  

z nasledujúcej nedele  

Sabinov 

6.45 ZBP čl. RB 

18.00 +Michal +Helena 

Jakubovany 18.00 ZBP čl. RB 

nedeľa 
4. 12. 2. ADVENTNÁ NEDEĽA  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 9.00 +Jozef +Zuzana +deti 

Orkucany 10.30 ZBP Anna 

 


