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FARSKÝ LIST 1/2023 
1 . JANUÁR 2023 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove 

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY 
 

 
 

 
BOH HĽADÁ STRATENÉHO 

S BOHOM DO DNÍ NÁŠHO ŽIVOTA 
Každý, kto aspoň trocha sleduje liturgiu, si iste dnes všimne, že hoci je nový rok, vôbec 
sa v nej nespomína. V Cirkvi sme totiž už nový rok oslávili na prvú adventnú nedeľu a 

vtedy sa začal nový cirkevný rok. Napriek tomu 
Božie slovo obsahuje veľké množstvo myšlienok, 
ktoré nám môžu poslúžiť ako program do nového 
roku. Je v nich upozornenie pre  náš život a 
zároveň aj rada, kde vziať silu, aby sme tento 
program uskutočnili. S dobrou radou prichádza 
svätý Pavol v liste Títovi, ktorý hovorí: „Zjavila sa 
Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a 
vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a 
svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, 
spravodlivo a nábožne, a tak očakávali 
blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha 

a nášho Spasiteľa Ježiša Krista“. Narodenie Krista nás upozorňuje na to, čo je v našom 
živote najdôležitejšie, na nesmrteľnú dušu. Dnešné evanjelium prízvukuje, že Syn Boží 
sa stal človekom, aby zachránil ľudskú dušu. Záchrana našej duše nech je tým 
najdôležitejším programom na tento rok, a preto je nevyhnutné, aby sme navždy 
skoncovali so zabúdaním na Boha. Žijeme totiž v dobe, ktorá odsunula Boha na 
vedľajšiu koľaj a chce nás presvedčiť, že najmä pre mladých a priebojných ľudí je Boh 
iba brzdou. Veď predsa sa musia o seba postarať a dobre zabezpečiť! Na Boha nemajú 
čas, stačí im keď sa zúčastnia na dajakej náboženskej alebo spoločenskej udalosti, kde 
sa stretnú s kňazom alebo biskupom. Niečo také nesmieme dopustiť. Prvá myšlienka 
v tomto novom roku má patriť Bohu, Jeho treba dať na prvé miesto. Spýtame sa, ako 
na to? Odpoveď nám ponúka svätý Pavol. Máme žiť triezvo, teda uvažovať o svojich 

Prvé čítanie:    Budú vzývať moje meno a ja ich požehnám                                            (Nm 6, 22-27) 
Žalm:                 BOŽE, BUĎ NÁM MILOSTIVÝ A ŽEHNAJ NÁS                                                                                              (Ž 67) 
Druhé čítanie   Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy                                             (Gal 4, 4-7) 
Evanjelium:     Našli Máriu a Jozefa i dieťa. Po ôsmich dňoch dali mu meno Ježiš        (Lk 2, 16-21)                                                              



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

skutkoch a správaní. Pavol nám ďalej radí žiť spravodlivo, teda každému dávať to, čo 
mu patrí, Bohu aj človeku. Aj v živote prirodzenom a nadprirodzenom musíme žiť 
spravodlivo. Musíme si nájsť čas na prácu aj modlitbu. Lebo nie je správne len sa 
modliť a nepracovať, ani len pracovať a nemodliť sa. Naozaj treba dať Bohu i blížnemu 
to, čo mu patrí. Pavol nás napokon žiada, aby sme boli aj zbožní. To je vrchol programu 
nášho života. Viete, kedy žijeme najzbožnejšie? Keď v Bohu vidíme Otca a správame 
sa k nemu ako vďačné deti. Naozaj si nemôžeme na tento Nový rok vyvoliť lepší 
program, ako predsavzatie byť dobrým dieťaťom nebeského Otca. Nevieme, čo nám 
tento rok prinesie. My iste máme veľké nádeje, ale máme aj skúsenosť, že často sa na 
konci roka ukážu ako nesplniteľné. Ale netrápme sa preto, veď veríme, že máme Otca, 
ktorý o nás vie a stará sa o nás, ak mu zveríme celý náš život. (J. Adamus – trojica.sk- krátené)   

SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA 
Sviatok Zjavenia Pána alebo Troch kráľov sa v Cirkvi slávi oddávna. Na Východe sa v 
tento deň slávili Vianoce, čo doteraz je aktuálne u pravoslávnych veriacich. No v 
Západnej Cirkvi sa Narodenie Pána slávilo 25. decembra, a tak na dnešný deň sa slávi 
chvíľa, keď sa Kristus dal poznať ako Boží Syn mudrcom od východu a cez nich vlastne 
všetkým národom, keďže mudrci neboli židovského pôvodu, boli pohania. O troch 
kráľoch sa píše vo Sv. písme ako 
o mudrcoch, ktorí prichádzajú 
od východu. Pochádzali možno 
z Perzie alebo z Médie, možno z 
Chaldejska alebo z Arábie. 
Zaoberali sa prírodnými 
vedami, najmä skúmaním 
hviezd. Požívali ešte väčšiu úctu 
ako králi, keďže obyčajne boli 
radcami kráľov a ich činnosť 
bola zahalená rúškom tajomstva. Z evanjelistov hovorí o nich akurát Matúš (2. kap.). 
O ich počte sa však nezmieňuje, nevieme, koľko ich bolo. Číslo tri je tiež záležitosť 
tradície a nie je potvrdené. Možno to vzniklo na základe troch darov, ktoré sa 
spomínajú v evanjeliu – zlato, kadidlo a myrha. Tiež mená Gašpar, Melichar a Baltazár 
pochádzajú až z 12. storočia, kedy ich tak pomenovali na parížskej univerzite. Nič viac 
nevieme povedať ani o hviezde, ktorá sa spomína v evanjeliu a ktorá ich priviedla až 
do Betlehema. Existujú rôzne dohady a aj v súčasnosti sa rozvíjajú viaceré teórie. 
Mudrci našli dieťa aj s rodinou. Dejepisec Herodot hovorí o zvyku na Východe, podľa 
ktorého keď sa stretli dvaja rovnocenní muži, objali sa, no ak bol jeden z nich vyššie 
postavený, ten druhý pred ním pokľakol. Keďže si mudrci pokľakli na zem – ako píše 
evanjelista Matúš – tým prejavili, že narodené Dieťa uznávajú za vyššie postavené, ako 
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sú oni. V tej chvíli mu dali aj dary – zlato, kadidlo a myrhu. V kresťanskom výklade 
symboliky darov sa hovorí o tom, že zlato upozorňuje na Kristov kráľovský pôvod, 
kadidlo na božskú podstatu jeho existencie a myrha používajúca sa pri balzamovaní 
naznačuje Kristovu obetu za spásu ľudstva. Na sviatok Zjavenia Pána sa pri svätých 
omšiach požehnáva voda, soľ a krieda. Je to starý zvyk. Následne potom kňazi chodia 
po príbytkoch ľudí, aby ich požehnávali vodou, ktorá bola požehnaná pri sv. omši. Kňaz 
sa v rodine modlí spolu s domácimi, urobí znak kríža nad príbytkom a domácimi, 
pokropí byt požehnanou (svätenou) vodou a na veraje dverí napíše požehnanou 
kriedou nový letopočet a písmená C+M+B, čo značí Christus Mansionem Benedicat – 
Kristus nech žehná tento dom. Niekde sa píšu písmená G+M+B, čo podľa tradície sú 
začiatočné písmená troch kráľov Gašpara, Melichara a Baltazára. Toto požehnanie má 
sprevádzať rodinu počas ďalších dní, ochraňuje ich pred útokmi zlého ducha a 
podporuje rast v čnostiach. (zivotopisysvatych.sk - krátené) 

FARSKÉ OZNAMY 
SVIATOSŤ ZMIERENIA vysluhujeme v nasledujúcom týždni: pondelok – štvrtok: ráno 
pol hodinu pred sv. omšou, popoludní: 17.00 – 17.45. 
POŽEHNANIE VODY na slávnosť Zjavenia Pána bude pri sv. omšiach o 7.30, 09.00 
a 10.30. Vodu si môžete nabrať do prinesených nádob. Buďte prosím ohľaduplní pri 
naberaní. 
POŽEHNANIE DOMOV Na slávnosť Zjavenia Pána budeme požehnávať domy 
v Sabinove od 13.30 h. Jakubovany a Orkucany v sobotu od 9.30. 
ADORÁCIA bude iba vo štvrtok od 16.00h. Záverečné požehnanie o 17.45. 
POBOŽNOSŤ PRVEJ NEDELE bude vo Farskom kostole dnes, 1.1. popoludní o 14.30. 
POBOŽNOSŤ PRVEJ SOBOTY Fatimská pobožnosť bude vo Farskom kostole 7.1. o 6.30. 
Po nej nasleduje svätá omša. V Jakubovanoch v sobotu o 17.15. 
ŠTATISTIKA V našej farnosti bolo v uplynulom roku 2022 pokrstených 110 detí – 57 
chlapcov a 53 dievčat. Zo Sabinova 41 chlapcov a 44 dievčat. Z Jakubovian 4chlapci 
a 1 dievča, z Orkucian 10 chlapcov a 5 dievčat, z Červenej vody 1 chlapec a 4 dievčatá, 
z Drienice 1 chlapec a 1 dievča. 
Zosobášených bolo 43 párov. 
Pochovaných bolo 67 ľudí – 52 v Sabinove (30 mužov a 22 žien), 9 v Jakubovanoch (8 
mužov a 1 žena) 5 v Orkucanoch (1 muž a 4 ženy) v Červenej Vode 1 žena. 
POĎAKOVANIE na záver kalendárneho roka chcem úprimne poďakovať všetkým, 
ktorí pomáhajú v našej farnosti a starajú sa o kostoly. Poďakovanie patrí všetkým 
dobrodincom, ktorí podporujete našu farnosť, kostolníkom, organistom, členom 
farskej rady a kostolných rád, miništrantom, lektorom, žalmistom, kvetinárom, 
upratovačkám a všetkým vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom podporili 
a podporujete našu farnosť. Srdečné Pán Boh zaplať! 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
VIANOČNÉ OBDOBIE -  2. 1. 2022 – 8. 1. 2023 

 

pondelok 
2. 1. 

Sv. Bazil Veľký a Gregor 
Naziánsky 

 biskupi a učitelia Cirkvi 
spomienka 

Sabinov 
6.30 Na úmysel 

18.00 
+Veronika +Andrej +Helena 

+Mária 

utorok 
3. 1. 

Najsvätejšie meno Ježiš 
Spomienka 

Sabinov 
6.30 ZBP Pavol a Antónia 

18.00 ZBP Martin s rod. 
Jakubovany 18.00 +Bartolomej 

streda 
4. 1. 

Féria vo Vianočnom období 
Sabinov 

6.30 +Štefan +Anna +Štefan 

18.00 ZBP Daniela a Alexandra 
Orkucany 18.00 +Ján 

štvrtok 
5. 1. 

Féria vo Vianočnom období 
Večerné sv. omše 

z nasledujúcej slávnosti 

Sabinov 6.30 +čl. RB 
18.00 +Marta 

Jakubovany 18.00 
+Augustín +Andrej +Alžbeta 

+Mária  

piatok 
6. 1. 

ZJAVENIE PÁNA 
Slávnosť 

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30  
18.00  

Orkucany 10.30 ZBP čl. RB 
Jakubovany 9.00 ZBP čl. RB 

sobota 
7.1 

Féria po Zjavení Pána 
Večerné sv. omše 

z nasledujúcej nedele 

Sabinov 
6.30 ZBP čl. RB 

18.00 +Anton +Alžbeta +Eva 

Jakubovany 18.00 +čl. RB 

nedeľa 
8. 1. 

2. NEDEĽA  
PO NARODENÍ PÁNA 

KRST PÁNA 
SLÁVNOSŤ  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 10.30 
+Irena +Róbert +Mária 

+Matej 

Orkucany 9.00 
+Mária +Monika +Štefan 

+Marián 

 
Požehnaný a Božím pokojom naplnený Nový rok 2023! 


