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FARSKÝ LIST 49/2022 
4. DECEMBER 2022 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove 

2. ADVENTNÁ NEDEĽA 
 

 
 

 
BOH HĽADÁ STRATENÉHO 
NAŠE DUCHOVNÉ CESTY 

Medzi aktuálne otázky dnešného života, patrí otázka viery v Boha. Svet, ktorý je 
Božieho pôvodu, stáva sa hluchým na Boží hlas a bez Boha zostáva doslova púšťou. 
Evanjelium vystihuje pravú podobu tohto sveta, a preto je potrebné si všímať jeho 

výzvy, otvoriť im srdce a 
podľa nich sa riadiť. Boh si 
na tieto výzvy vyvolil ľudí – 
prorokov, a my dnes máme 
pred očami jedného z nich – 
Jána Krstiteľa. Ľudsky 
povedané, Ján bol zvláštny 
človek, vymykajúci sa aj 
predstavám tých čias. Jánov 
hlas však neutíchol, ale 
prihovára sa aj nám, ľuďom 

21. storočia: Pripravte cestu, vyrovnajte chodníky! Týmito slovami nám chce povedať: 
Je potrebné niečo zmeniť, napraviť, upratať vo vašom živote. Preto robte pokánie! 
Túžime aj my plniť Jánovo prianie? Či nie je práve jeho posolstvo aktuálne v čase, kedy 
sa tak veľmi volá po premene sveta, spoločnosti, po urovnaní sporov, zmĺknutí 
zbraní…? Či ustráchanejšie nehovoríme stále viac a viac aj my, že veci musia ísť inak, 
lebo takto ďaleko nezájdeme? Bezmocne stojíme pred mnohými naliehavými 
otázkami a pýtame sa, čo máme robiť. Ján nám však nehovorí, aby sme obracali 
druhých, ale aby sme obrátili seba a dali si do poriadku oblasť vlastného života. 
Nezametajme pred dverami druhých, ale dobre zameťme pred vlastným srdcom a 
dušou… Nesmieme už viac hovoriť, že veci musia ísť inak, ale povedzme, že inými sa 
musíme stať my – ja! Pripravovať cestu znamená, byť na ceste k Bohu, lebo on vždy a 

Prvé čítanie:    Podľa spravodlivosti bude súdiť chudobných                                             (Iz 11, 1-10) 
Žalm:                 V JEHO DŇOCH BUDE PREKVITAŤ SPRAVODLIVOSŤ A PLNOSŤ POKOJA NAVEKY.                               (Ž 72) 
Druhé čítanie   Kristus vykúpil všetkých ľudí                                                                       (Rim 15, 4-9) 
Evanjelium:     Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo                               (Mt 3, 1-12)                               
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stále kráča k nám. Ale v akom stave sú naše duchovné cesty? Sú zjazdné pre príchod 
Pána? V akom stave sú cesty medzi nami? Nie sme uzavretí k iným ľuďom – k našim 
deťom, manželským partnerom, spolupracovníkom, spolužiakom, rodičom, bratom a 
sestrám? Budujeme cesty cez počúvanie Božieho slova, Eucharistiu, sviatosti? 
Priznávame sa k Bohu a nehanbíme sa za to, že sme nositeľmi Kristovho mena? Advent 
je príprava cesty, čas, kedy treba odbúrať pýchu, tvrdosť srdca, hrubosť, lakomstvo, 
smilstvo, závisť, nenávisť, hnev, lenivosť… Advent nie je zhon, výplatná páska, dary, 
plné komory a zničené nervy. Advent je pokoj… Ako doteraz prežívam advent? Aké sú 
moje duchovné plány na nastávajúce dva týždne? (J. Adamus – trojica.sk - krátené)   
 

DETSKÉ OKIENKO   
ADVENTNÁ AKTIVITA - PRIPRAVME SRDCE JEŽIŠOVI 

Milé deti, začíname druhý týždeň adventu, verím, že sa vám darí pripravovať svoje 
srdcia pre Ježiša a úlohy, ktoré máte vo svojich obálkach s ľahkosťou zvládate :).  
Naše farské srdce sa pomaličky tiež zapĺňa, čo je dobrý znak toho, že sa pripravujeme 
na narodenie Ježiša Krista aj ako farnosť.  
V rámci našej adventnej aktivity v kostole sme sa prvý týždeň mali zriekať, druhý 
týždeň sa pokúsime robiť dobro, teda aktivita na 2. adventný týždeň: Budem robiť 
dobré skutky… 
PS: Teším sa na ďalšie spoločné stretnutie, nezabúdajte na radosť na tvári i v srdci, 
kaplán František  
 

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE 
Deväť mesiacov pred sviatkom Narodenia Panny Márie si každoročne pripomíname tú 
veľkú milosť, ktorú Matka Božia dostala – od samého 
počatia v živote jej matky sv. Anny bola nepoškvrnená, 
bez hriechu. Sviatok Nepoškvrneného počatia sa slávil už 
v 7. storočí na východe dňa 9. decembra a mal rôzne 
názvy – Počatie našej presvätej Bohorodičky alebo 
Počatie sv. Anny. V západnej Cirkvi sa rozšíril v 12. 
storočí. Slávil sa 8. decembra. Prvý pápež, ktorý ho 
oficiálne schválil, bol Sixtus IV. v roku 1479. Zároveň 
udelil plnomocné odpustky tým, čo v tento deň budú 
prítomní na sv. omši alebo na pobožnosti k Panne Márii 
(„hodinky k Panne Márii“). Pápež Inocent XII. na konci 
17. storočia pridal k tomuto sviatku oktávu a jeho 
nástupca Klement XI. ho v roku 1708 rozšíril na celú 
Cirkev. V priebehu dejín sa mnohí cirkevní otcovia, mnísi 
a rehoľníci, ale aj iní zamýšľali nad týmto veľkým tajomstvom. Úcta k Panne Márii, 
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nepoškvrnenej od počatia od akéhokoľvek hriechu, sa šírila aj medzi Božím ľudom. 
Dogma, tedačlánok viery o tomto tajomstve bola slávnostne vyhlásená na Prvom 
vatikánskom koncile 8. decembra 1854 pápežom Piom IX.. Slávnosť Nepoškvrneného 
Počatia bola ustanovená ako prikázaný sviatok. Svätý Otec Pius IX. okrem iného vtedy 
povedal: „Preblahoslavená Panna Mária v prvom okamihu svojho počatia bola 
zvláštnou milosťou a výnimkou od všemohúceho Boha z ohľadu na zásluhy Ježiša 
Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, zachovaná čistá od všetkej poškvrny prvotnej 
viny…Zaiste sa nemáme čoho obávať, nad ničím zúfať pod riadením, pod správou a 
ochranou tej, ktorá má voči nám materinské srdce a pracuje na našom spasení, stará 
sa o celé ľudské pokolenie, a ustanovená od Pána za Kráľovnú neba i zeme a vyvýšená 
nad zbory anjelov a rady svätých, stojí po pravici svojho jednorodeného Syna, nášho 
Pána Ježiša Krista, a tak úspešne za nás oroduje svojimi materinskými prosbami, a čo 
hľadá, nachádza, lebo jej príhovor nemôže ostať nesplneným.“ Do mariánskych 
(loretánskych) litánií sa vložila prosba „Kráľovná bez poškvrny dedičného hriechu 
počatá, oroduj za nás.“ Štyri roky po vyhlásení dogmy sa Panna Mária zjavila sv. 
Bernadete Soubirousovej v Massabielskej jaskyni v Lurdoch. Keď sa jej Bernadeta 
opýtala, kto je, ako sa volá, Panna Mária jej pri jednom zjavení odpovedala: Som 
Nepoškvrnené Počatie. (zivotopisysvatych.sk - krátené) 

FARSKÉ OZNAMY 
SLÁVNOSŤ NEPOŠKRNENÉHO POČATIA V adventom období slávime aj slávnosť 
Nepošvrneného Počatia Panny Márie a to konkrétne vo štvrtok 8.12. Je to prikázaný 
sviatok, preto nezabudnime na účasť na sv. omši. Adorácia vo štvrtok nebude! 
ADVENTNÝ ORGANOVÝ RECITÁL V týchto dňoch si pripomíname 10 rokov od chvíle 
keď sa v našom Farskom kostole prvýkrát rozoneli tóny nového organa. Toto výročie 
si pripomenieme Adventným organovým recitálom v nedeľu, 11.12. o 15.30 
v ktorom nám sabinovský rodák Marek Vrábel predstaví diela svetových majstrov. 
Spoluorganizátorom koncertu je okrem Farnosti aj Mesto Sabinov a Mestské kultúrne 
stredisko. Vstup je voľný. 
POĎAKOVANIE - ZBIERKA NA CHARITU Srdečné Pán Boh zaplať vám všetkým, ktorí 
ste v zbierke na charitu 27.11. prispeli celkovou sumou 1440,50€ - Sabinov – 774,60€, 
Jakubovany 477,80€, Orkucany 188,10€. 
PONUKA KNIHY Jozef Kozák: Prvá a posledná; Kňaz Košickej arcidiecézy ponúka výber 
zamyslení prednesených v Rádiu Lumen. Odporúčaná cena je 8€. Knihu si môžete 
zakúpiť na Farskom úrade.  
PONUKA VIANOČNÝCH OBLÁTOK Ponúkame Vianočné oblátky, ktoré pečú naši farníci 
z Jakubovian. Cena balíčka (10ks) je 2€. Oblátky si môžete kúpiť v sakristii našich 
kostolov. 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
TÝŽDEŇ  PO 2. ADVENTNEJ NEDELI -  5. 12. – 11. 12. 2022 

 

pondelok 
5. 12. 

Féria po 2. adventnej nedeli Sabinov 
6.15 ZBP Erik, Michal, Lýdia  

18.00 ZPB rod. Štvartáková 

utorok 
6. 12. 

Sv. Mikuláš, biskup 
Ľubovoľná spomienka 

Sabinov 
6.15 +Alena +Marek +Anna 

18.00 +Július 
Jakubovany 6.00 +Jozef +Mária +Michal +Lenka 

streda 
7. 12. 

Sv. Ambróz, biskup a učiteľ 
Cirkvi 

Spomienka 
Večerné sv. omše 

 z nasledujúcej slávnosti 

Sabinov 
6.15 +Anton +Jozef +Demeter +Oľga 

18.00 ZBP Imrich a Mária s rod. 

Orkucany 6.00 +Mikuláš +Margita +Vincent 

štvrtok 
8. 12. 

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE 
PREBLAHOSLAVENEJ PANNY 

MÁRIE 
Slávnosť 

Sabinov 
6.15 ZBP Augustín, Mária s rod. 
8.00  

18.00 Za obrátenie Alžbeta a Ján 

Jakubovany 18.00 
+Jozefína +Gustáv +Monika 

+Marek 

Orkucany 18.00 +Mária +Helena +František 

piatok 
9. 12. 

Féria po 2. adventnej nedeli 
Sabinov 

6.15 ZBP Vladislav a Slavomír s rod. 
18.00 +Marcel +Marta 

Orkucany 18.00 +kňaz Vendelín a  rod. 

sobota 
10. 12. 

Preblahosl. Panna Mária 
Loretánska 

Ľubovoľná spomienka 
Večerné sv. omše  

z nasledujúcej nedele  

Sabinov 

6.45 Za bohuznámych kňazov 

18.00 
ZBP Bruno, Eleonóra, Denisa, 

Gabriela 

Jakubovany 18.00 
+Jozef +Justína +Ladislav 

+Bartolomej 

nedeľa 
11. 12. 3. ADVENTNÁ NEDEĽA  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 10.30 ZBP František, Mária 

Orkucany 9.00 
+Alžbeta +Ondrej +Pavol 

+Štefan  

 


