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FARSKÝ LIST 52/2022 
25. DECEMBER 2022 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove 

NARODENIE PÁNA 
 

 
 

 
BOH HĽADÁ STRATENÉHO 

Z LÁSKY K NÁM SA BOH STAL ČLOVEKOM 
Boh sa zjavil – ako dieťa. Presne tak sa On stavia proti každému násiliu a prináša 
posolstvo, ktorým je mier. V tomto okamihu, kedy je svet na mnohých miestach a 

mnohými spôsobmi neustále 
ohrozovaný násilím; kde sa stále znovu 
objavujú palice pohoniča a šaty zmáčané 
v krvi, voláme k Pánovi: Ty, mocný Boh, 
si sa zjavil ako dieťa a ukázal si sa nám 
ako Ten, ktorý nás miluje a 
prostredníctvom ktorého láska zvíťazí. A 
dal si nám pochopiť, že spolu s Tebou, 
musíme byť tvorcami pokoja. Milujeme 
tvoju podobu dieťaťa, Tvoje nenásilie, 
ale trpíme kvôli tomu, že násilie 
pretrváva vo svete a tak ťa tiež prosíme: 

ukáž svoju moc, Bože. V tejto našej dobe, v tomto našom svete, daj, aby palice 
pohoniča, šaty zmáčané v krvi a hrmotná obuv boli spálené, aby tak Tvoj pokoj zvíťazil 
v tomto našom svete. Vianoce sú zjavením – zjavením Boha a jeho veľkého svetla cez 
dieťa, ktoré sa zrodilo pre nás. Narodilo sa v Betlehemskej maštali, nie v kráľovskom 
paláci. Keď v roku 1223 v Greccio slávil sv. František z Assisi Vianočnú omšu s volom a 
oslom a jasľami plnými sena, poukázal na nový rozmer tajomstva Vianoc. František z 
Assisi nazval Vianoce „sviatkom sviatkov“ – viac ako každú inú slávnosť – a slávil ho s 
„nevýslovnou horlivosťou“ (2 Celano, 199: Františkánske pramene, 787). S veľkou 
úctou pobozkal obrazy malého dieťatka a prihováral sa mu láskavými slovami tak, ako 
sa to robí malým deťom, spomína Tommaso da Celano. Pre starú Cirkev bola sviatkom 
sviatkov Veľká noc: vo vzkriesení Kristus prelomil bránu smrti a tak radikálne zmenil 

Prvé čítanie:    Všetky končiny zeme uvidia spásu nášho Boha                                           (Iz 52,7-10) 
Žalm:                 UZRELI VŠETKY KONČINY ZEME SPÁSU NÁŠHO BOHA                                                                              (Ž 98) 
Druhé čítanie   Boh k nám prehovoril v Synovi                                                                   (Hebr 1, 1-6) 
Evanjelium:     Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami                                              (Jn 1, 1-18)                                                              
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svet: vytvoril pre človeka miesto v samom Bohu. František ale nezmenil, nechcel 
zmeniť túto objektívnu hierarchiu sviatkov, vnútornú štruktúru viery, ktorej centrom 
je veľkonočné tajomstvo. Avšak cez neho a prostredníctvom jeho spôsobu viery sa 
udialo čosi nové: František v úplne novej hĺbke objavil Ježišove ľudstvo. Táto ľudská 
podoba, ktorú si Boh vzal, sa stala najzreteľnejšou v okamihu, v ktorom bol Boží Syn 
zrodený z Panny Márie, povinutý do plienok a uložený do jasieľ. Vzkriesenie 
predpokladá vtelenie. Boží Syn ako dieťa, ako skutočný syn človeka – toto sa do hĺbky 
dotklo srdca svätca z Assisi a premenilo vieru v lásku. „Zjavili sa dobrota Boha a jeho 
láska k ľuďom“: táto veta sv. Pavla tak nadobúda úplne novú hĺbku. V dieťati z 
Betlehemskej maštale sa môžeme takpovediac dotknúť Boha a kolísať ho v náručí. 
Preto liturgický rok získava ďalší stred, prostredníctvom sviatku, ktorý je 
predovšetkým sviatkom srdca. Toto všetko nemá nič spoločného so 
sentimentálnosťou. Práve v novej skúsenosti reality Ježišovho ľudstva sa zjavuje veľké 
tajomstvo viery. František miloval Ježiša, dieťa, pretože v tomto bytí dieťaťom sa jasne 
ukázala Božia pokora. Boh sa stal chudobným. Jeho Syn sa narodil v chudobnej maštali. 
V dieťati Ježiš sa Boh stal závislým od iných, potreboval lásku ľudských osôb, tým, kto 
ich prosí – nás prosí – o lásku. Dnes sa stali Vianoce sviatkom obchodov, ktorých 
oslnivé svetlá zatieňujú tajomstvo Božej pokory, ktorá nás pozýva k pokore a 
jednoduchosti. Prosme Pána, aby nám pomohol pohľadom presiahnuť osvetlené múry 
dnešnej doby a vidieť za nimi dieťa v Betlehemskej maštali, aby sme tak objavili pravú 
radosť a pravé svetlo. (Homília Benedikta XVI. Na slávnosť Narodenia Pána vo sv. noci, 25.12. 2011- 
krátené)   

OTVORIŤ SRDCE LÁSKE, KTORÁ SA STALA TELOM 
Príchodom Krista sa veľká rieka dejín dostala k „stavidlu“ a ďalej pokračuje na vyššej 
úrovni. „Staré sa pominulo a nastalo nové“ (2 Kor 5, 17). Veľká „priepasť“, ktorá 
oddeľovala Boha od človeka, Stvoriteľa od stvorenia, je prekonaná. Nie nadarmo sa 
dejiny ľudstva od tej chvíle delia na dve časti: „pred Kristom“ a „po Kristovi“. Vieme, 
že láska sa skutočne stala 
dieťaťom, že je teraz 
skutočnosťou, udalosťou, ba 
dokonca osobou. „Otcova láska 
sa stala telom“, tak 
parafrázoval verš z Jána autor z 
2. storočia. Láska sa skutočne 
stala dieťaťom: dieťaťom 
Ježišom. Otvorme dvere svojho 
srdca tomu Dieťaťu, ktoré 
klope. To najkrajšie, čo môžeme na Vianoce urobiť, nie je ponúknuť niečo Bohu, ale s 
úžasom prijať dar, ktorý Boh Otec dáva svetu v podobe svojho vlastného Syna. Podľa 
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istej legendy bol medzi pastiermi, ktorí išli na Vianoce pozrieť dieťa, aj taký chudobný 
pastierik, ktorý nemal vôbec nič, čo by mohol ponúknuť Ježišovej matke, a tak sa s 
hanbou postavil bokom. Ostatní sa pretekali v tom, kto dá Márii prvý svoj darček. No 
Mária si nemohla ani všetky prevziať, pretože mala v náručí dieťa Ježiša. Potom však 
zbadala neďaleko malého pastierika s prázdnymi rukami. Vzala dieťa a vložila mu ho 
do náručia. Nemať nič, to bolo jeho šťastie. Nech aj my máme takéto šťastie! Prijmime 
Krista s prázdnymi rukami, áno, ale so srdcom plným dojemnej vďačnosti. Pripojme sa 
k úžasu a k radosti liturgie, ktorá na Vianoce opakuje Izaiášove slová, no nie ako 
proroctvo, ale ako to, čo sa už udialo: „Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, 
na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný 
Otec, Knieža pokoja“ (Iz 9,5). (Kardinál R. Cantalamessa) 

FARSKÉ OZNAMY 
RANNÉ SV. OMŠE Upozorňujeme na zmenu času sv. omší od pondelka do soboty 
ráno. Budú sa sláviť so začiatkom o 6.30. Farský kostol sa otvára o 5.50. 
KOLEDOVANIE DOBREJ NOVINY Rodinám, ktoré sa zapísali na prijatie koledníkov 
Dobrej noviny pripomíname, že koledníci ich navštívia dnes, 25.12.2022 popoludní.  
SVIATOK SV. RODINY sa tohto roku slávi v piatok, 30.12. Na konci svätých omší, pri 
krátkej pobožnosti, si manželia obnovia manželské sľuby. 
JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ V piatok 30.12.2022, na sviatok sv. rodiny Ježiša, Márie 
a Jozefa, vás o 15.30 srdečne pozývame na jasličkovú pobožnosť, ktorú si pre vás 
pripravili deti našej farnosti pod vedením animátorov. 
MODLITBY CHVÁLY Pravidelné modlitby chvály budú v piatok 30.12. 2022 po večernej 
sv. omši, tentoraz vo Farskom kostole. 
ĎAKOVNÁ POBOŽNOSŤ NA KONCI ROKA V sobotu 31.12 pri sv. omši sa poďakujeme 
za uplynulý kalendárny rok. Na konci sv. omše bude osobitná ďakovná pobožnosť 
s eucharistickým požehnaním. Kto sa zúčastní na tejto pobožnosti, zvlášť na speve 
hymnu Teba, Bože, chválime môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 
NOVÝ ROK – SLÁVNOSŤ BOHORODIČKY PANNY MÁRIE Sv. omše začíname v tento 
deň vzývaním Ducha svätého – spevom Hymnu Príď Duchu svätý tvorivý, aby sme si 
vyprosovali Božiu pomoc do celého nadchádzajúceho roka. Kto sa zúčastní spevu, 
môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky 
POŽEHNANIE DOMOV V sakristii každého kostola je možné zapísať sa do konca 
týždňa. Domy požehnávame okolo slávnosti Zjavenia Pána. Termín upresníme 
v nasledujúcom týždni podľa počtu prihlásených. 
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 
OKTÁVA SLÁVNOSTI NARODENIA PÁNA -  26. 12. 2022 – 1. 1. 2023 

 

pondelok 
26 12. 

Sv. Štefan, 
 prvý mučeník 

sviatok 

Sabinov 
7.30 +Jozef 
9.00 +Štefan 

10.30  
Jakubovany 9.00 ZBP štefan 

Orkucany 10.30 +Ondrej +Mária +súrodenci 

utorok 
27. 12. 

Sv. Ján,  
apoštol a evanjelista 

Sviatok 
Sabinov 

6.30 +Ján 

18.00 +Miroslav 

streda 
28. 12. 

Sväté neviniatka,  
mučeníci 
Sviatok 

Sabinov 
6.30 Na úmysel 

18.00 ZBP Lukáš (35 r.) s rod. 

Orkucany 18.00 
+Ondrej +Anna +Rozália 

+Stanislav +Matej 

štvrtok 
29. 12. 

Oktáva Narodenia Pána Sabinov 6.30 
+Filoména +Konštantín +Peter 

a +starí rodičia 

18.00 ZBP Martin (50 r.) 

piatok 
30. 12. 

Svätá Rodina  
 Ježiš, Mária a Jozef 

Sviatok 

Sabinov 
6.30 +František +rodičia 

18.00 Na úmysel 
Orkucany 16.30 +Irena  

Jakubovany 18.00 +Mária 

sobota 
31. 12. 

Oktáva Narodenia Pána 
Poďakovanie za uplynulý rok 

  

Sabinov 
 

16.00 
ZBP Elena s rod. 

  

Orkucany 17.00 ZBP rod. Kucharovej a Vargovej

Jakubovany 15.30 
ZBP Jaroslav a Daniela 

s rod. (40rokov sobáša) 

nedeľa 
01. 01. 

SLÁVNOSŤ  
PANNY MÁRIE  
BOHORODIČKY  

Sabinov 

7.30  
9.00 Za obyvateľov mesta Sabinov 

10.30  
18.00  

Jakubovany 10.30 ZBP rod. Sedláková 

Orkucany 9.00  

 


