
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rímskokatolícka farnosť Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa,  Námestie slobody 31, 083 01 Sabinov,  051/4523784;  

www.farnostsabinov.sk;  sabinov@rimkat.sk; IBAN: SK59 0900 0000 0000 9628 1723 
Úradné hodiny -  kancelária: Pondelok - piatok 9-10h, 16-17h. Streda: iba 9-10h. 

V prvopiatkovom týždni kancelária iba dopoludnia! 

FARSKÝ LIST 51/2022 
18. DECEMBER 2022 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove 

4. ADVENTNÁ NEDEĽA 
 

 
 

 
BOH HĽADÁ STRATENÉHO 

JOZEFOV PRÍKLAD HODNÝ NASLEDOVANIA 
Každý z nás sme mali a máme svoje plány, predstavy o svojom živote, čo chceme a 
ako. Máme aj skúsenosti, že mnohé plány sa nielen neuskutočnili podľa našich 

predstáv. Počuť aj také hlasy, že je potrebné urobiť 
čo je v našich silách, moci, ale vedieť vždy povedať 
aj slová: „Otče, ...buď vôľa tvoja“. Každý sa môžeme 
presvedčiť, že Boh kto v neho verí, neopustí. 
Príkladom je nám správanie sv. Jozefa o ktorom 
evanjelista sv. Matúš napísal: „Keď sa Jozef prebudil, 
urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju 
manželku“ (Mt 1,24). Sv. Jozef mal zaiste svoje 
plány. Ale aj Boh mal s ním svoj plán v dejinách našej 
spásy. Jozef sa necíti byť poverený zasahovať do 
Božieho plánu. Skúška v ktorej ho Boh preveril, sv. 
Jozef čestne obstál. Jozefovo poslanie v dejinách 
spásy dá sa vyjadriť slovami: Jozef poznáva, prijíma 
a slúži. Prvý z ľudí “poznáva“ Ježišovo panenské 

počatie, že je Božím Synom, Spasiteľom, že sa narodil vďaka Máriinmu fiat. Prvý z ľudí 
“prijíma“ Ježiša. Boha v Božom slove máme počúvať a prijímať. Prijímať máme Ježiša i 
vo sviatostiach, ale prijímať Boha aj v našich bratoch a sestrách. Prvý z ľudí “slúži“ 
Ježišovi. Ticho, nenápadne, evanjeliu nespomína ani jediné jeho slovo, ale je všade 
tam, kde ho Dieťa Ježiš potrebuje. Jozef v tichu slúži Márii a najmä Božiemu Dieťaťu 
Ježišovi. Jozef podobne ako Mária nevedel nič viac len ako mu bolo oznámené. Verne 
však plní svoju úlohu. Pre nás sa stávajú výzvou nasledovať príklad sv. Jozefa v 
postavení muža, manžela či snúbenca. Sv. Jozef bezducho neprijíma úlohu ktorú od 
neho žiada Boh. Jozef neprestáva byť slobodným človekom, podobne ako Panna Mária 

Prvé čítanie:    Hľa, panna počne                                                                                             (Iz 7, 10-14) 
Žalm:                 HĽA, PRICHÁDZA PÁN, ON JE KRÁĽ SLÁVY.                                                                                               (Ž 24) 
Druhé čítanie   Ježiš Kristus, z Dávidovho rodu, Boží Syn                                                    (Rim 1, 1-7) 
Evanjelium:     Ježiš sa narodí z Márie, zasnúbenej s Jozefom, Dávidovým synom      (Mt 1, 18-24)                                                              
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od zvestovania. Obaja verne plnia vôľu Božiu. Tajomstvo Božej lásky stalo sa 
predmetom celého jeho života. Je to výzva a memento pre každého z nás. Boh nám 
každému určil poslanie tu na zemi. Právom od každého z nás čaká Boh, že dáme svoj 
súhlas ako sv. Jozef a to nielen slovom, ale najmä skutkom. Neočakávajme 
mimoriadne znamenia, dôkazy, posolstva. Duch Svätý sa ku nám prihovára, pripomína 
nám a učí nás, cez Cirkev čo je podstatné k našej spáse. Jozefov činný život, ale skrytý 
je výzvou ho nasledovať. Jozef sa nepýta a nepátra po ničom čo by sám Boh mu 
nezjavil. To čo mu bolo oznámené však celkom realizuje vo svojom živote. Našou 
povinnosťou je rovnako Bohu verne slúžiť. (P. Ľ. Stanček CM - vincentini.sk - krátené)   

DETSKÉ OKIENKO 😊 
ADVENTNÁ AKTIVITA - PRIPRAVME SRDCE JEŽIŠOVI 

Milé deti, adventný čas nám vrcholí. Na adventnom venci nám už horia všetky štyri 
sviece - čo nám naznačuje, že o pár dní budú Vianoce!  Verím, že tak ako to naše 
“farské srdce” je už skoro pripravené pre Ježiša, aj vo svojich srdiečkach finišujete 
prípravu, aby sa v nich mohol zrodiť sám Ježiško V tomto poslednom týždni bude 
potrebné neleňošiť, ale byť nápomocný pri rôznych prácach doma. Preto aj naša 
adventná aktivita na posledný týždeň adventu znie takto: Budem sa snažiť pomáhať. 
Milé deti, mladšie, staršie i Božie, využijme tieto dni na prinášanie darov lásky, pokoja, 
porozumenia do naších rodín, aby keď v sobotu zásadneme k štedrovečernému stolu, 
bol v našom spoločenstve skutočne prítomný novonarodených  Mesiáš - Ježiš Kristus!  
Vyprosujem nám pokojné a milostiplné Vianoce!  
PS: Nezabudnite na pokoj v srdci, radosť v duši a úsmev na tvári!  
Teším sa ma skoré stretnutie s vami! kaplán František 

DAŤ SVETU NÁDEJ 
 Aj dnes potrebujeme obnovu nádeje, ak sa chceme pustiť do novej evanjelizácie. Nič 
sa nedeje bez nádeje. Ľudia prichádzajú tam, kde dýchajú ovzdušie nádeje, a utekajú, 
keď jej prítomnosť necítia. Nádej je to, čo dáva mladým ľuďom odvahu založiť si rodinu 
alebo ísť za rehoľným či kňazským povolaním, to, čo ich drží ďalej od drog a od iných 
podľahnutí zúfalstvu. List Hebrejom prirovnáva nádej ku kotve, 
keď hovorí, že: [nádej] „máme... ako istú a pevnú kotvu 
duše“ (Hebr 6, 18 – 19). Je bezpečná a pevná, pretože je vrhnutá 
do večnosti. Máme však aj iný, akoby opačný obraz nádeje: ako 
plachtu. Ak je kotva tým, čo dáva lodi istotu a udržuje ju v 
stabilite uprostred kolísania mora, plachta je tou, čo ju pohýna 
dopredu. Obe tieto skutočnosti znamená nádej pre loď, ktorou 
je Cirkev. V porovnaní s minulosťou sme dnes vo výhodnej 
situácii, pokiaľ ide o nádej. Už nemusíme tráviť čas obranou 
kresťanskej nádeje pred vonkajšími útokmi, ale môžeme robiť to 
najužitočnejšie a najplodnejšie, a to je ohlasovať ju, ponúkať ju 
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a vyžarovať ju do sveta. Urobme z nádeje tému, ktorá nie je ani tak apologetická, ako 
skôr kerygmatická. Cirkev nemôže dať svetu lepší dar, ako mu dať nádej, prirodzene 
nie nádeje ľudské, pominuteľné, ekonomické alebo politické, na ktoré nemá 
špecifickú kompetenciu, ale čistú a jednoduchú nádej, ktorá má - aj bez toho, aby to 
vedela - ako svoj horizont večnosť a ako svoju záruku Ježiša Krista a jeho 
zmŕtvychvstanie. Práve táto teologálna nádej bude potom slúžiť ako odrazový mostík 
pre všetky ostatné legitímne ľudské nádeje. Vianoce môžu byť príležitosťou na 
oživenie nádeje. Veľký moderný básnik teologálnych čností Charles Péguy napísal, že 
viera, nádej a láska sú ako tri sestry, dve staršie a jedna maličká. Kráčajú po ulici držiac 
sa za ruky: po bokoch dve staršie, Viera a Láska a malé dievčatko, Nádej, uprostred 
nich. Každý, kto ich vidí, si myslí, že tie dve vedú tú malú uprostred. Ale mýlia sa! Je to 
ona, ktorá obe podopiera! Pretože ak chýba nádej, všetko sa zastaví. (Z II. adventnej kázne 
kardinála R. Cantalamessu 9.12. 2022) 

 
FARSKÉ OZNAMY 

PREDVIANOČNÉ SPOVEDANIE – V dnešnú nedeľu (18.12) spovedáme od 14.00 do 
17.30. Bude nás viac, takže využite túto možnosť prijať sviatosť zmierenia. 
V pondelok, utorok a streda spovedáme iba ráno po sv. omši. Popoludní 
nespovedáme, pomáhame v susedných farnostiach. Vo štvrtok 22. 12. ukončíme 
predvianočné spovedanie viacerí kňazi nášho dekanátu večer od 19.00 – 20.30. 
Tento čas je zvlášť pre tých, ktorí sa vracajú domov na sviatky.  
ŠTEDRÝ DEŇ Je peknou tradíciou, keď sa rodina stretáva pri štedrovečernom stole. 
Uchovajte si ju ako milý kresťanský zvyk. Nezabudnime na spoločnú modlitbu. 
A rovnako nezabudnime osláviť Narodenie Spasiteľa účasťou na sv. omšiach 
a návštevou jasličiek. 
POŽEHNANIE DOMOV V predstihu Vám dávame do pozornosti možnosť požehnania 
príbytku. V sakristii každého kostola je možné sa zapísať. Domy požehnávame okolo 
slávnosti Zjavenia Pána. Termín upresníme v nasledujúcom týždni podľa počtu 
prihlásených. 
KOLEDOVANIE DOBREJ NOVINY Rodiny, ktoré máte záujem, aby vás tohto roku 
navštívili koledníci Dobrej noviny, prosíme zapíšte sa vzadu na pripravené hárky. 
požehnanie a vyslanie  koledníkov bude 25.12. po sv.omši o 10.30; vo filálnych 
kostoloch po sv. omšiach v deň slávnosti. Koledníci vás navštívia dňa 25.12.  
v popoludňajších hodinách. 
SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska 
a KANET, n. o. spustili oficiálne prihlasovanie pútnikov na Svetové dni mládeže 2023 v 
Lisabone v Portugalsku. Informácie a formulár nájdete na stránke: 
https://svetovednimladeze.sk/prihlasovanie/ 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
TÝŽDEŇ  PO 4. ADVENTNEJ NEDELI -  19. 12. – 25. 12. 2022 

 

pondelok 
19. 12. 

Féria po 4. adventnej nedeli Sabinov 
6.15 +Ladislav +Mária 

18.00 ZBP Regina s rod. 

utorok 
20. 12. 

Féria po 4. adventnej nedeli 
Sabinov 

6.15 +Marek (1.výr.) 

18.00 ZBP Miloš 
Jakubovany 6.00 +rod. Malíková a Ľubocká 

streda 
21. 12. 

Féria po 4. adventnej nedeli 
Sabinov 

6.15 ZBP Peter, Jozef 

18.00 +Zdenko 

Orkucany 6.00 
ZBP Gabriel, Dominik, 

Alexandra, Adam 

štvrtok 
22. 12. 

Féria po 4. adventnej nedeli 

Sabinov 6.15 ZBP Eva (80 rokov) s rod. 

18.00 +Július 

Jakubovany 6.00 +Zlatoň +Vincent +Mária 

piatok 
23. 12. 

Féria po 4. adventnej nedeli 
Sabinov 

6.15 ZBP Eva (80 rokov) s rod. 
18.00 ZBP Monika s rod. 

Orkucany 6.00 +Ivan +Elena 

sobota 
24. 12. 

Féria po 4. adventnej nedeli 
 

Večerné sv. omše z 
 NARODENIA PÁNA  

Sabinov 
22.00  
00.00  

Orkucany 22.00  

Jakubovany 00.00  

nedeľa 
25. 12. 

NARODENIE PÁNA 
SLÁVNOSŤ 

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 10.30  

Orkucany 9.00  

 
 

Pokojné a milostiplné vianočné sviatky 
Narodenia nášho Pána Vám všetkým, drahí 

farníci, prajú a vyprosujú Vaši kňazi  


