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FARSKÝ LIST 2/2023 
8 . JANUÁR 2023 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove 

2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA - KRST PÁNA 
 

 
 

 
BOH HĽADÁ STRATENÉHO 

ŽIŤ PODĽA BOŽIEHO PLÁNU 
Krst Pána Ježiša odhaľuje jednu črtu jeho osobnosti, ktorá sa prejavuje po celý jeho 
život. A to je, že človeku dáva príklad. Podrobuje sa uponíženiu, i keď je veľké a 

nespravodlivé, aby ho poučil. Ten istý cieľ 
Ježiš sleduje, keď sa podriaďuje i Zákonu, 
hoci to osobne nepotrebuje. Vzal na seba 
ľudskú prirodzenosť v takom stave, v akom 
sa nachádzala. A toto je jeden zo 
základných článkov našej viery. Čo krst 
spôsobuje, čo krst znamená, prečo krstiť? 
Dobre prežiť život nie je jednoduché. 
Vyžaduje to nasadenie všetkých síl, ale i 
schopnosť k spolupráci. Človek, ktorý si 
myslí, že sám si dokáže zariadiť pekný 
život, podobá sa človeku, ktorý si chce 

postaviť pekný dom, ale bez architekta, bez plánov, bez cudzej pomoci. Zaiste niečo 
postaví, ale len s obrovskou námahou a možno pochybovať, či výsledkom tejto 
námahy bude pekný dom. Architektom nášho života je Boh. On nám naplánoval život 
tak, aby bol krásny, hodnotný a originálny. Každému z nás dal osobitné poslanie. Už 
dávno predtým, než sme prišli na svet, vedel, aké nám dá schopnosti, sklony a záľuby, 
aké ťažkosti a povahy vloží do nášho života. Všetko pripravil s nesmiernou 
starostlivosťou a láskou. Nič neprichádza do nášho života náhodne, pretože Boh 
všetky okolnosti zariadil presne tak, aby zapadali do plánu nášho života. Len hriech 
môže zničiť tento Boží plán. Aby sme tomu predišli, stačí len podriadiť sa jeho vôli, aby 
sa z nášho života stalo nádherné dielo Božej lásky a starostlivosti. Boží plán je vložený 
do Božieho zjavenia. Je vo Svätom písme. Je to univerzálny plán života každého z nás. 

Prvé čítanie:    Hľa, môj služobník, mám v ňom zaľúbenie                                            (Iz 42, 1-4. 6-7) 
Žalm:                 PÁN POŽEHNÁ SVOJ ĽUD POKOJOM.                                                                                                           (Ž 29) 
Druhé čítanie   Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy                                         (Sk 10, 34-38) 
Evanjelium:     Keď bol Ježiš pokrstený, videl Božieho Ducha, ako prichádzal nad neho   (Mt 3, 13-17)                                                              
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Nemusíme sa obávať nejakej uniformity. Každý, kto prijme tento plán, pre svoje 
schopnosti, záľuby i ťažkosti, prežije slová Svätého písma osobitným spôsobom. A ak 
sa k tomu pridá ochotná spolupráca s Božou milosťou, výsledkom bude nádherne 
prežitý a veľmi hodnotný život. (J. Adamus – trojica.sk- krátené)   

SMÚTOK V CIRKVI AKO PREDOBRAZ PRE NOVÉHO MODERNÉHO SVÄTCA 
31. 12. 335 zomiera pápež Silvester I.. Jeho pontifikát bol tak prelomový, že jeho meno 
sa stalo symbolom starého občianskeho roka, kde Cirkev slávi aj jeho liturgickú 

spomienku. Vládol takmer 22 rokov a bol to ôsmy 
najdlhšie vládnuci pápež. Pápež, ktorý zomrel o 1687 
rokov neskôr bol tiež v mnohom výnimočný. Deviaty 
nemecký pápež, občianskym menom Joseph Ratzinger sa 
v septembri 2020 stal najstarším pápežom v dejinách 
Cirkvi, pričom netušil, že tento rekord podrží ešte vyše 
dvoch rokov. Joseph sa narodil v bavorskej rodine v obci 
Marktl am Inn 16. apríla 1927. Mal ešte dvoch 
súrodencov. Ratzingerovci boli príkladnou hlboko 
veriacou katolíckou rodinou. Všetci traja súrodenci 
zasvätili svoj život Bohu, ich prínos pre Cirkev je 
nesmierny, a to hlavne v osobe najmladšieho brata 

Josepha. Počas vojny trpel pre svoj antinacistický postoj, no túto jeho životnú etapu 
nepriatelia Cirkvi otáčajú účelovo  naopak. Po roku 1945 spolu s bratom vstupuje do 
Kňazského seminára, pričom je v roku 1951 vysvätený za kňaza. Mimoriadny talent 
zúročil nielen ako intelektuál a teológ. Z katedry to nebolo ďaleko ani k závratnej 
cirkevnej kariére. Hoci sa profesor Ratzinger najlepšie cítil na univerzite,  predsa len 
prijal funkcie, ktoré chápal v pokore ako 
službu pre milovanú Cirkev. Biskupská 
a kardinálska služba sa vyznačovala vplyvom 
na najvyšších miestach. Najmä Ján Pavol II. 
mu bezmedzne dôveroval. Bleskové 
konkláve v apríli 2005  nebolo preto až tak 
veľkým prekvapením. Šokom však bol 11. 
február 2013. Na výročie podpísania 
Lateránskych dohôd sa Benedikt XVI. 
rozhodol preťažké bremeno prenechať 
svojmu nástupcovi a Cirkev tak zažila prvé „dvojpápežstvo“ v dejinách, ktoré nebolo 
založené na súperení, ale na vzájomnej akceptácii. Rovnako bezprecedentným 
krokom bol aj samotný pohreb deň pred Epifániou 2023. V dejinách Cirkvi sa totiž ešte 
nestalo aby pápež pochoval svojho predchodcu. Sme svedkami prelomových znamení. 



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

Sú ľudia, ktorí tvrdia, že sú to apokalyptické varovania. Máme olej v lampách ako 
múdre panny? Každopádne smrťou výnimočného človeka sa do budúcna otvára 
možnosť pre ďalší beatifikačný proces...(Juraj Vrábel ml.) 
 

DETSKÉ OKIENKO   
Milé deti, čas Vianoc sa skončil a opäť pokračujeme v cezročnom období, chcem vás 
pozvať na stredajšiu večernú svätú omšu pri ktorej budeme spoločne pokračovať v 
našej téme: svätá omša.  
V závere si vyhodnotíme našu farskú adventnú aktivitu - prosím, príďte všetci, ktorí 
ste sa do nej zapojili, čaká na vás odmena. :)  
PS: Buďme svetlom pre druhých, tak ako Ježiš je svetlom pre nás!  
Teším sa na stretnutie s vami, kaplán František 
 

FARSKÉ OZNAMY 
VIANOČNÉ OBDOBIE sa končí nedeľou Krstu Krista Pána a začína cezročné obdobie. 
KOLEDOVANIE DOBRÁ NOVINA Ďakujeme všetkým koledníkom, ktorí sa zúčastnili 
koledovania Dobrej noviny. Naše poďakovanie patrí tiež organizátorom – členom 
farského eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, ktorí organizačne pripravili 
tento tradičný prvok, ktorý je súčasťou Vianočného obdobia. Koledníci vyzbierali 
v našej farnosti 3477€. Vďaka aj vám, ktorí ste prijali koledníkov a prispeli na 
humanitárne a rozvojové projekty v subsaharskej Afrike. 
JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ – POĎAKOVANIE patrí aj všetkým účinkujúcim na 
Jasličkovej pobožnosti, ktorá sa uskutočnila v piatok. 30.12. na sviatok sv. Rodiny. 
Rovnako ďakujeme aj rodičom a všetkým, ktorí pripravili túto milú slávnosť. 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
1. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ -  9. 1. 2023 – 15. 1. 2023 

 

pondelok 
9. 1. 

Féria Sabinov 
6.30 

+Róbert +Irena +Vladimír 
+Róbert 

18.00 +Ján 

utorok 
10. 1. 

Féria 
Sabinov 

6.30 ZBP Peter s rod. 
18.00 ZBP Margita (80 r.) 

Jakubovany 6.30 +Mária +Anton 

streda 
11. 1. 

Féria 
Sabinov 

6.30 +Gabriela +Valér +Marta 

18.00 +Bartolomej 

Orkucany 18.00 
+Jozef +Jozef +Alžbeta 

+Barbora 

štvrtok 
12. 1. 

Féria 
Sabinov 6.30 

+Margita +Štefan +Alena 
+Marek 

18.00 +Cecília +Marcel 
Jakubovany 18.00 ZBP Mária  

piatok 
13. 1. 

Féria 
Sabinov 

6.30 +Mária 
18.00 +Peter +Jozef 

Orkucany 18.00 ZBP Bohuznáma rodina 

sobota 
14.1. 

Spomienka 
Panny Márie v sobotu 

Večerné sv. omše 
z nasledujúcej nedele 

Sabinov 
6.30 +Ján +Mária +Ján +Jozefína 

18.00 
+Anton +rod. Andrašová a 

Pilarčíková 

Jakubovany 18.00 +Ján 

nedeľa 
15. 1. 

2. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ  

Sabinov 

7.30  
9.00 +Jozef 

10.30 +Vladimír 
18.00 Za farnosť 

Jakubovany 9.00 ZBP Gabriel (40 r.) s rod. 

Orkucany 10.30 
ZBP Miroslav, Pavol, Anna 

s rodinami  

 
 


