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FARSKÝ LIST 50/2022 
11. DECEMBER 2022 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove 

3. ADVENTNÁ NEDEĽA 
 

 
 

 
BOH HĽADÁ STRATENÉHO 

JÁNOVO I NAŠE SVEDECTVO 
Hoci Vianoce podľa mnohých sú najkrajšími sviatkami v roku, možno tých, ktorí sa 
usilujú o duchovný život, postihuje akási nostalgia v úzadí ich duše. V hlavách im totiž 

víria otázky, ktoré môžu vyznieť aj ako určitá 
výčitka Ježišovi: Prečo za viac ako 2000 rokov 
nepremenil svet? Prečo nevyriešil otázku hladu, 
vojen, zrady, nelásky, nenávisti…? Na tieto 
neľahké otázky sa nám pokúsi odpovedať dnešné 
evanjelium. Ján Krstiteľ je v žalári pre Boží zákon 
a hrdinsky znáša utrpenie, ktoré ho však 
psychicky oslabuje. Vznikajú u neho pochybnosti 
dokonca aj o Kristovej osobnosti, preto posiela k 
nemu svojich učeníkov s jedinou otázkou: Ty si 
ten, ktorý má prísť, alebo, máme čakať iného? Z 
Jánových úst táto otázka mohla vyznieť príliš 
prekvapujúco. On si podľa proroctiev 
predstavoval inak Mesiáša, a tak ho aj líčil ľuďom. 
Hovoril o ňom: Ten, čo príde po mne, je mocnejší, 

ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv: On vás bude krstiť Duchom Svätým a 
ohňom. V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí dosýpky, ale plevy 
spáli v neuhasiteľnom ohni. Ježiša neurazilo, že Ján má pochybnosti a posiela mu 
odpoveď, v ktorej naznačuje, že o Mesiášovi sa skutočne predpovedalo, že bude 
mocný, bude súdiť a trestať. Ale sa predpovedalo aj to, čoho si Židia ani Ján nevšimli: 
Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a 
chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší. 
Pohoršením iste myslel na Jána, lebo sa nejavil podľa predstavy, že Mesiáš bude 

Prvé čítanie:    Boh sám príde a spasí vás                                                                        (Iz 35, 1-6b. 10) 
Žalm:                 PRÍĎ, PANE, PRÍĎ A ZACHRÁŇ NÁS.                                                                                                         (Ž 146) 
Druhé čítanie   Posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa približuje                                 (Jak 5, 7-10) 
Evanjelium:     Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?                               (Mt 11, 2-11)                                                              
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mocný a trestajúci. On je skôr láskavý a zhovievavý a svoju lásku a zhovievavosť zavŕši 
smrťou na kríži. Kristus cez Jána odpovedá aj nám. Dnes mnohým pripadá tiež inakší 
ako si ho predstavujú. My sa totiž nazdávame, že Boh by mal robiť poriadky vo svete 
prísnou a trestajúcou rukou, mal by vyničiť všetkých zlých ľudí a ponechať iba dobrých. 
Potom by na zemi konečne zavládol pokoj a šťastie. Lenže Ježiš má iný názor ako my. 
On necháva rásť do žatvy s pšenicou aj kúkoľ a nevytrháva ho, nalomenú trstinu 
nedolomí a hasnúci knôt nedohasí, lebo on prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. Takýto 
je Ježiš! Láskavý, zhovievavý, milosrdný, ktorý nechce zmeniť svet zabíjaním hriešneho 
človeka, ale láskou k nemu. Nech nás hlboko zasiahne Ježiš, ktorého sme si spolu s 
Jánom predstavovali ako trestami bude meniť svet. Dal nám však odpoveď, že Boh 
nechce konať podľa našich predstáv, ale svojou láskavosťou, zhovievavosťou a 
milosrdenstvom chce zmeniť človeka a zachrániť ho. (J. Adamus – trojica.sk - krátené)   
 

DETSKÉ OKIENKO   
ADVENTNÁ AKTIVITA - PRIPRAVME SRDCE JEŽIŠOVI 

Milé deti, adventný čas sa nám prehupol do svojej druhej polovice. Vo štvrtok sme 
mali slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Povedali sme si, že ona slúžila 
Bohu celým svojím životom - raz povedala Bohu "áno" a ostala mu verná. Každá jedna 
svätá omša okrem toho, že je obetou, hostinou je aj Bohoslužbou. Aby sme mali 
účasť na tejto službe Bohu aj my, je dôležité aktívne sa zapájať do jednotlivých častí 
svätej omše - svojím spevom, správnymi odpoveďami, čítaním, prinášaním obetných 
darov, dôstojným vykonávaním jednotlivých úkonov či miništrovaním. Nezabúdajme 
na aktívnu účasť na svätej omši, lebo takáto účasť je milá Bohu. 
Úloha: Napíšte mi z akých častí sa skladá svätá omša? 
V rámci našej adventnej aktivity v kostole sme sa mali druhý týždeň snažiť dobiť dobré 
skutky, tento tretí týždeň sa pokúsime viac zamerať na naše srdce cez modlitbu,  teda 
aktivita na 3. adventný týždeň:  Budem sa modliť...  
PS: Teším sa na ďalšie spoločné stretnutie, nezabúdajte na radosť na tvári i v srdci, 
kaplán František  

OTVORIŤ DVERE NÁŠHO SRDCA 
 V kresťanskej modlitbe mal vždy veľký ohlas žalm, ktorý - v liturgickej verzii - hovorí: 
„Zdvihnite, brány, svoje hlavice a vyvýšte sa, brány prastaré, lebo má vstúpiť kráľ slávy. 
Kto je ten kráľ slávy? Pán zástupov, to je ten kráľ slávy“ (Ž 24,7-8). V duchovnom 
výklade cirkevných otcov a liturgie tie brány, o ktorých sa hovorí v žalme,  sú dverami 
ľudského srdca: „Blahoslavený, na ktorého dvere klope Kristus,“ komentoval svätý 
Ambróz. „Našimi dverami je  viera... Ak sa rozhodneš poodchýliť dvere svojej viery, 
Kráľ slávy vojde k tebe“. Ján Pavol II. urobil zo slov žalmu manifest svojho pontifikátu. 
„Otvorte, dokorán otvorte dvere Kristovi!“ zvolal celému svetu v deň nástupu do 
svojej služby. Tie veľké dvere, ktoré môže človek otvoriť alebo zavrieť Kristovi, sú len 
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jedny a nazývajú sa sloboda. Otvára sa však tromi rôznymi spôsobmi alebo podľa 
troch rôznych typov rozhodnutí, ktoré môžeme považovať za jednotlivé dvere: viera, 
nádej a láska. Sú to dvere celkom špeciálne: otvárajú sa zvnútra aj zvonka súčasne: 
dvoma kľúčmi, z ktorých jeden je v rukách človeka a druhý v rukách Boha. Človek ich 
nemôže otvoriť bez Božej súčinnosti a Boh ich neotvorí bez súčinnosti človeka. 
Začnime teda naše uvažovanie od prvých z tých trojo dverí: od viery. Boh - čítame v 
Skutkoch apoštolov – „pohanom otvoril dvere viery“ (Sk 14, 27). Boh otvára dvere 
viery, pretože dáva možnosť uveriť posielaním hlásateľov dobrej zvesti; človek otvára 
dvere viery tým, že túto možnosť prijíma. S príchodom Krista registrujeme ohľadom 
viery kvalitatívny skok. Nie v jej povahe, ale v jej obsahu. Kresťanská viera nespočíva 
len vo viere v Boha. Spočíva aj vo viere v toho, ktorého Boh poslal. Keď sa Ježiš pred 
vykonaním zázraku opýta: "Veríš?" a po jeho vykonaní povie: "Tvoja viera ťa 
zachránila", nemá na mysli všeobecnú vieru v Boha. Tá bola samozrejmosťou u 
každého Izraelitu. Má na mysli vieru v neho (v Ježiša), v Božiu moc, ktorá mu bola 
udelená.“ (Z adventnej kázne kardinála R. Cantalamessu 3.11. 2022) 

FARSKÉ OZNAMY 
SVÄTÁ OMŠA ZA ŽIVOT Srdečne Vás pozývame spoločne sa pomodliť za rodiny 
počas slávenia večernej sv. omše Za život v piatok 16.12.2022 o 18.00. 
SPOVEDANIE CHORÝCH – V tomto týždni (pondelok, utorok a stredu) navštívime 
chorých pred Vianocami. Vopred vás budeme telefonicky kontaktovať. Nezabudnite, 
prosím, doma pripraviť sviečku, krížik a vodu.  
PREDVIANOČNÉ SPOVEDANIE – V prehľadnej tabuľke na výveskách a farskej stránke 
budú zverejnené miesta a časy predvianočného spovedania v celom sabinovskom 
dekanátu. V Sabinove spovedáme v sobotu (17.12.) a v nedeľu (18.12.) od 14.00 – 
17.30 viacerí kňazi.  V našich filiálnych kostoloch: JAKUBOVANY štvrtok (15.12.) od 
19.00 a ORKUCANY v piatok (16.12.) od 19.00. Príďte prosím včas. Prosíme tiež 
o dobrú prípravu na prijatie sviatosti zmierenia.  
ADVENTNÝ ORGANOVÝ RECITÁL Pozývame vás v dnešné nedeľné popludnie na 
Adventný organový recitál 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. 
KOLEDOVANIE DOBREJ NOVINY Rodiny, ktoré máte záujem, aby vás tohto roku 
navštívili koledníci Dobrej noviny, prosíme zapíšte sa vzadu na pripravené hárky. 
Koledníci vás navštívia dňa 25.12.  v popoludňajších hodinách. 
VIANOČNÉ NÁLEPKY Ponúkame nálepky na okná vo formáte A4. - silueta Betlehema 
s Dieťatkom v jasliach na priesvitnej fólii. Kto má záujem, môže si ju nájsť na stojane 
v kostole. Cena je 4 €. 
POĎAKOVANIE - ZBIERKA NA UKRAJINU Srdečné Pán Boh zaplať vám všetkým, ktorí 
ste v zbierke pre Ukrajinu 4.12. prispeli celkovou sumou 4820€. 
 



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

LITURGICKÝ PREHĽAD 
TÝŽDEŇ  PO 3. ADVENTNEJ NEDELI -  12. 12. – 18. 12. 2022 

 

pondelok 
12. 12. 

Féria po 3. adventnej nedeli Sabinov 
6.15 +Andrej +Justína  

18.00 +Ján (1.výr.) 

utorok 
13. 12. 

Sv. Lucia, panna mučenica 
Spomienka 

Sabinov 
6.15 Za duše v očistci 

18.00 
+Žofia +Štefan +Marína 

+Emília +Andrej 
Jakubovany 6.00 +Jozef 

streda 
14. 12. 

Sv. Ján od Kríža,  
kňaz a učiteľ Cirkvi 

Spomienka 

Sabinov 
6.15 +Rozália +Gizela +Ján 

18.00 ZBP Otília (50 rokov) s rod. 
Orkucany 6.00 +Bohuznámych rodín 

štvrtok 
15. 12. 

Féria po 3. adventnej nedeli 

Sabinov 6.15 +Bohuznáma rodina 

18.00 ZBP Jozef, Stanislava 

Jakubovany 6.00 +Jozef +Helena 

piatok 
16. 12. 

Féria po 3. adventnej nedeli 
Sv.omša za život 

Sabinov 
6.15 +rodín Dujavová, Sisková 

18.00 Za manželov čakajúcich dieťa  

Orkucany 6.00 +Helena +Ján +Katarína +Jozef 

sobota 
17. 12. 

Féria po 3. adventnej nedeli 
 

Večerné sv. omše  
z nasledujúcej nedele  

Sabinov 

6.45 +Magda 

18.00 
+Jozef +Alžbeta +Andrej +Pavol 

+Juraj 

Jakubovany 18.00 +rod.Peregrínová 

nedeľa 
18. 12. 4. ADVENTNÁ NEDEĽA  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30  
18.00 +Veronika Knutová 

Jakubovany 10.30 
ZBP Miroslav a Ľudmila  
(45 rokov manželstva) 

Orkucany 9.00 ZBP Soňa (30 rokov) 

 


