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FARSKÝ LIST 3/2023 
15. JANUÁR 2023 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove 

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 
 

 
BOH HĽADÁ STRATENÉHO 

VYDÁVAŤ SVEDECTVO O LÁSKE BOHA K ČLOVEKU 
Vieme, že nie je svedectvo ako svedectvo. Väčšiu hodnotu a význam má svedectvo 
zodpovedného a zrelého človeka, ako nezodpovedného či prípadne dieťaťa. Viac 

zaváži argument toho, kto vec pozná z 
vlastného života a skúsenosti, ako 
toho, kto len počul o tom. Hovorí sa, že 
čítať o niečom je krásne, ale raz byť 
tam, vidieť to, zažiť – to je viac ako sto 
ráz o tom čítať. Naša viera nás učí 
vedieť a chcieť vydávať svedectvo o 
tom čo vieme, čo poznáme, čo sme už 
zažili. Svet okolo nás právom od nás 
kresťanov čaká, že im nielen slovom, 
ale najmä skutkom ukážeme svoju 
vieru. Príklad vidíme vo sv. Jánovi 

Krstiteľovi, ktorý vyznal o Ježišovi: „Hľa, Boží Baránok“ (Jn 1,29), ale evanjelium hovorí 
aj o druhom príklade svedectva, keď sv. Ján apoštol píše: „A ja som to videl a vydávam 
svedectvo, že toto je Boží Syn“ (Jn 1,34). Ján Krstiteľ bol prvým kresťanom, ktorý 
rozumel svojmu povolaniu. Povolaním kresťana je vydávať svedectvo. Poslaním 
kresťana je svojím životom svedčiť o Kristovi, a to aj vtedy, keď si to priamo 
neuvedomuje. Kresťan nesmie byť ľahostajný k svojmu poslaniu. Sila príkladu buď 
buduje, alebo rúca. Postava Jána Krstiteľa a následne aj apoštola Jána v dnešnom 
evanjeliu nepovzbudzujú k osobnej náprave, ani nezdôrazňujú ako zvyčajne nejakú 
náboženskú pravdu, ale viac oboznamujú s Ježišom Kristom. Texty čítaní majú 
spoločnú myšlienku, zážitok osobného života. Vydávajú svedectvo nemlčať, keď je 
potrebné hovoriť až volať o Bohu. Svedectvá Jána Krstiteľa i apoštola Jána sú výzvou 

Prvé čítanie:    Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až do končín zeme           (Iz 49, 3. 5-6) 
Žalm:                 HĽA, PRICHÁDZAM, PANE, CHCEM PLNIŤ TVOJU VÔĽU.                                                                         (Ž 40) 
Druhé čítanie   Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša                    (1Kor 1, 1-3) 
Evanjelium:     Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta                                                     (Jn 1, 29-34)                                                              
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pre nás, aby sme vydávali svedectvo o láske Boha k človeku. Jánovia začali život 
svedkov Krista. Dali svoj príklad. Splnili svoje poslanie. Našou úlohou, ktorí sme uverili 
v Krista, je povinnosť vo svojom čase, spôsobom nám primeraným pokračovať v tom, 
v čom Jánovia začali. Jánovia rástli vo svojom svedectve. Na počiatku ich svedectvo 
nebolo také ako na konci ich života. Tomu máme aj my venovať pozornosť. Všetkých 
nás obmyla krv “Baránka-Krista“. A tak Ježišove slová o kríži: „Kto chce ísť za mnou... “ 
(Mt 16,24), ale aj slová: „A každý, kto pre moje meno opustí domy, alebo bratov a 
sestry...“ (Mt 19,29), stali sa výzvou pre mnohých a dali aj svoje životy, aby svedčili o 
Božej láske. (J. Adamus – trojica.sk- krátené)   

K TÝŽDŇU MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV:                                         
SPOLOČNÁ MODLITBA – DUŠA EKUMENIZMU 

Všetci veriaci nech pamätajú, že tým lepšie budú napomáhať, ba aj uskutočňovať 
jednotu kresťanov, čím bezúhonnejšie sa usilujú žiť podľa evanjelia. Lebo čím užšie 
budú spojení s Otcom, Slovom a Duchom Svätým, tým ľahšie a dôvernejšie budú môcť 
prehlbovať vzájomné bratstvo. Toto obrátenie srdca a túto svätosť života spolu so 
súkromnými a verejnými modlitbami za jednotu kresťanov treba pokladať za dušu 
celého ekumenického hnutia. Možno to právom nazvať duchovným ekumenizmom. 
Postupujeme po ceste, ktorá vedie k obráteniu sŕdc láskou a ktorá sa zameriava na 
Boha a zároveň na bratov: na všetkých bratov, i na tých, s ktorými nemáme plné 
spoločenstvo. Táto láska nachádza svoj najplnší prejav v spoločnej modlitbe. Modlitbu 
bratov, ktorí sa k nej schádzajú, napriek tomu, že nie sú v dokonalom spoločenstve, 
vyhlasuje Druhý vatikánsky koncil za dušu celého ekumenického hnutia. Takéto 
spoločné modlitby sú dozaista veľmi účinným prostriedkom, aby sa získala milosť 

jednoty, a sú úprimným 
prejavom zväzkov, ktoré 
ešte spájajú katolíkov s 
oddelenými bratmi. Aj keď 
sa nemodlí formálne za 
jednotu kresťanov, ale na 
iný úmysel, ako napríklad za 
mier, stáva sa modlitba ako 
taká výrazom a potvrdením 
jednoty. Spoločná modlitba 
kresťanov je pozvaním pre 
samotného Krista, aby 
navštívil spoločenstvo tých, 

ktorí ho úpenlivo prosia: "Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, 
tam som ja medzi nimi" (Mt 18,20). V spoločenstve modlitby je Kristus ozaj prítomný; 
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modlí sa "v nás", "s nami" a "za nás". Vedie našu modlitbu v Duchu Utešiteľovi, ktorého 
prisľúbil a daroval svojej cirkvi už vo večeradle v Jeruzaleme, keď ju v jej pôvodnej 
jednote založil. Priorita na ekumenickej ceste k jednote patrí nepochybne spoločnej 
modlitbe, spojeniu v modlitbe všetkých tých, ktorí sa zomkli okolo samotného Krista. 
Keď sa kresťania bez ohľadu na svoju rozdelenosť dokážu stále viac zjednocovať v 
spoločnej modlitbe okolo Krista, vzrastie aj ich povedomie, že to, čo ich rozdeľuje, je 
nepatrné v porovnaní s tým, čo ich spája. Keď sa budú stále častejšie a horlivejšie 
stretávať pred Kristom v modlitbe, nadobudnutú odvahu, aby sa dokázali postaviť 
proti celej bolestnej ľudskej realite rozštiepenosti, a ocitnú sa spoločne v cirkevnom 
spoločenstve, ktoré Kristus napriek všetkým ľudským slabostiam a obmedzeniam 
neustále v Duchu Svätom buduje. Spoločenstvo modlitby konečne vedie aj k novému 
pohľadu na cirkev a kresťanstvo. Nesmieme totiž zabúdať, že Pán prosil Otca o jednotu 
svojich učeníkov, aby tak podala svedectvo o jeho poslaní a aby svet mohol uveriť, že 
ho Otec poslal (porov. Jn 17,21). (Encyklika Jána Pavla II. Ut unum sint o ekumenickom 
úsilí z r. 1996, b. 20-23) 

DETSKÉ OKIENKO   
Milé deti, na svätej omši venovanej zvlášť vám, sme spoločne uvažovali a povedali si 
o prvom úkone, ktorým začíname i končíme každú jednu svätú omšu. Týmto znakom 
kríža, ktorý na seba robíme sa zjednocujeme s Trojjediným Bohom ako jeden ľud, aby 
sme si v spoločnej modlitbe vyprosili potrebné dary a milosti. Tento úkon sme si 
prirovnali k podaniu rúk, ktoré robíme na začiatku návštevy či oslavy.  A ktorý slúži 
ako prejav zvítania a prijatia jeden druhého. Aby čas s Bohom na svätej omši bol 
naplnený radosťou je dôležité aj tento úkon robiť dôstojne a s úctou.  
Ůloha: Napíšte mi aký úkon robíme na začiatku každej omše a prečo ho robíme.  
PS: Nezabúdajte na radosť a úsmev!  
Teším sa na stretnutie s vami, kaplán František 
 

FARSKÉ OZNAMY 
ZBIERKA NA ARCIDIECÉZNE CENTRUM MLADÝCH (ACM) sa uskutoční na budúcu 
nedeľu, 22.1. ACM zastrešuje pastoračné aktivity pre mladých v Košickej arcidiecéze. 
Svoje milodary môžete odovzdať do vyznačených schránok. 
TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV od 18. – 25. januára je tradične Týždeň 
modlitieb za jednotu kresťanov. V rámci tohto týždňa sa v piatok, 20.1. o 17.h. 
uskutoční spoločná ekumenická pobožnosť v modlitebni Apoštolskej cirkvi. Pozvaní sú 
predstavitelia všetkých vyznaní na území nášho mesta. 
ZDRUŽENIE FAUSTÍNUM pozýva svojich členov na stretnutie, ktoré sa uskutoční na 
budúcu nedeľu 22.1.. Začne v kostole o 15.00 Hodinou milosrdenstva a po nej bude 
pokračovať v priestoroch Farského úradu. 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
2. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ -  16. 1. 2023 – 22. 1. 2023 

 

pondelok 
16. 1. 

Féria Sabinov 
6.30 + rodín Lazor a Chovanec 

18.00 ZBP Helena s rod. 

utorok 
17. 1. 

Sv.Anton, opát 
Spomienka 

Sabinov 
6.30 +Jozef (1.výr.) 

18.00 ZBP Pavol (35 r.) s rod. 

Jakubovany 6.00 
+rod. Jakubčáková a 

Vojtková 

streda 
18. 1. 

Féria 
Sabinov 

6.30 +Ján 

18.00 ZBP Mária a Jozef 
Orkucany 18.00 +Alžbeta +Helena 

štvrtok 
19. 1. 

Féria 

Sabinov 6.30 +Vojtech +Ján +Jozefína 
18.00 +Alžbeta +Pavol 

Jakubovany 18.00 ZBP prvopríjimajúcich detí 

piatok 
20. 1. 

Féria 
Sabinov 

6.30 +Mária +Štefan 
18.00 ZBP rod. Pjataková 

Orkucany 18.00 
+r.Sabolová  

+Ladislav +Štefan 

sobota 
21.1. 

Sv. Agnesa,  
panna a mučenica 

Spomienka 
Večerné sv. omše 

z nasledujúcej nedele 

Sabinov 
6.30 ZBP rod. Harakaľová 

18.00 
+Bartolomej +Agnesa 

+Margita 

Jakubovany 18.00 ZBP Iveta s rod. 

Nedeľa 
22. 1. 

3. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA  

Sabinov 

7.30  
9.00 ZBP Pavol (výročie) 

10.30  
18.00  

Jakubovany 9.00 
ZBP Daniel a Zuzana  

(15 r. sobáša) 

Orkucany 10.30 ZBP Ján (60 r.) s rod.  

 
 


