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FARSKÝ LIST 4/2023 
22. JANUÁR 2023 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove 

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 
 

 
BOH HĽADÁ STRATENÉHO 

VYDÁVAŤ SVEDECTVO O LÁSKE BOHA K ČLOVEKU 
Máte už zážitok zo svitania? Moc noci stráca na sile a s novým dňom je viac a viac 
vidieť krásu, a vy ste cítili a zažívali, že moc dňa viac obohacuje. A svitanie prináša viac 

tomu, kto túžil po ráne, keď noc bola 
pre chorobu a ťažkosti dlhá a 
nepríjemná. A ešte viac svitanie 
prináša tomu, kto sa teší na nový deň, 
pretože ho niečo príjemné a krásne 
očakáva. Evanjelista sv. Matúš na 
začiatku pôsobenia Pána Ježiša cituje 
slová proroka Izaiáša: „Ľud bývajúci v 
tmách uvidel veľké svetlo. Svetlo 
zažiarilo tým, čo sedeli v tmavom kraji 
smrti“ (Iz 9,1; Mt 4,16). Udalosti z 
Písma nestrácajú na aktuálnosti a 

význame až do konca čias. Tak rovnako dnes v živote každého človeka, ale aj doby 
znova a znova nastáva svitanie. Prichádzame na svet poznačení hriechom. Skrze Cirkev 
a v Cirkvi sa nám dostáva oslovenia prijať Svetlo – Ježiša Krista ako svojho Boha a Pána. 
Ježiš i dnes prechádza okolo a pozýva k spolupráci pri ohlasovaní Evanjelia. Pozýva nás, 
aby sme ho najprv objavili, spoznali a zažili vo svojom živote. Keď Ježiš pozýva Petra, 
Ondreja, Jakuba, Jána, pozýva aj nás. Ježiš nechce byť sám svetlom. Nám patria 
Ježišove slová: „Vy ste svetlo sveta“ (Mt 5,14). Skrze nás chce Ježiš priniesť svetu seba. 
Svet bez Boha je tmou, neistotou, strachom, beznádejou. Hlas Krista nezaznieva len z 
kazateľníc, ale z každého slova a príkladu kresťana, keď prijal pozvanie Ježiša: „Poďte 
za mnou“ (Mt 4,19). Svet vo tme potrebuje príklad, ktorý ho presvedčí o tom, že svetlo 
je cennejšie, krajšie, zdravšie. Svet vo tme potrebuje, aby počul o pravej radosti: čistej, 

Prvé čítanie:    V Galilei pohanov uzrel ľud veľké svetlo                                                             (Iz 8, 23b – 9, 3) 
Žalm:                 PÁN JE MOJE SVETLO A MOJA SPÁSA.                                                                                                         (Ž 27) 
Druhé čítanie   Hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky                          (1 Kor 1, 10-13. 17) 
Evanjelium:     Prišiel do Kafarnauma, aby sa splnilo, čo povedal Izaiáš                               (Mt 4, 12-23)                                                              
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bez pretvárky, sklamania. Svet vo tme potrebuje, aby sa presvedčil, že žiť sa dá 
plodnejšie, voľnejšie a radostnejšie vo svetle. Už prorok Izaiáš predsa napísal: „Ľud 
bývajúci v tmách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v tmavom kraji 
smrti“ (Iz 9,1; Mt 4,16). Ježiš je náš brat a my máme plniť vôľu jeho Otca. On prišiel 
ako svetlo a svetlom sa stávame aj my, keď prijímame krst a žijeme podľa Evanjelia. 
Je potrebné, aby sme svoj vzťah k Ježišovmu slovu stále rozvíjali, prehlbovali, skrze 
Božie slovo rástli a mocneli. (P. Ľ. Stanček CM - vincentini.sk- krátené)   

RELIKVIA BLH. TITUSA ZEMANA V KAPLNKE CIRKEVNEJ ZŠ 
Dňa 27.1.2023 bude CZŠ sv. Jána Krstiteľa, ale zároveň i celej farnosti, odovzdaná 
relikvia blh. Titusa Zemana, mučeníka za duchovné povolania. Relikviu prinesie 
a slávnostne odovzdá salezián don Jozef Luscoň SDB pri sv. omši o 8.00 h vo farskom 
kostole za účastí žiakov a pedagógov CZŠ. Uvedomujeme si dôležitosť výchovy 
a vzdelávania, ktoré vedú detí a žiakov aj k zodpovednému rozhodovaniu sa o svojom 
budúcom povolaní. To bol aj dôvod zaslania žiadosti Saleziánom don Bosca s prosbou 
o relikviu blh. Titusa Zemana, ktorý je patrónom povolaní. Veríme, že prítomnosť blh. 
Titusa Zemana v škole pomôže všetkým spoznávať a rozvíjať krásu skutočných hodnôt 
a dobra, pomôže žiakom nájsť svoje miesto v rôznych oblastiach spoločenského života 
a kráčať cestou správnych životných postojov a rozhodnutí. Relikvia bl.Titusa Zemana 
bude natrvalo uložená k verejnej úcte v školskej kaplnke. (Ing. Mgr. Jozef Kovalík, zastupca 
riaditeľky CZŠ) 

K NEDELI BOŽIEHO SLOVA – BOŽIE SLOVO, EUCHARISTIA A SVIATOSTI                                        
Pretože viera pochádza z počutia a počutie sa zameriava na Kristove slová, plynie               
z toho výzva: je naliehavo potrebné a dôležité, aby sa veriaci venovali počúvaniu 
Pánovho slova, tak v 
liturgickom dianí, ako aj v 
modlitbe a osobnej reflexii.                          
„Cesta“ Zmŕtvychvstalého            
s emauzskými učeníkmi sa 
končí večerou. Tajomný pútnik 
prijíma naliehavú prosbu, s 
ktorou sa na neho títo dvaja 
obracajú: „Zostaň s nami, lebo 
sa zvečerieva a deň sa už 
schýlil“ (Lk 24, 29). Sadnú si k stolu, Ježiš vezme chlieb, dobrorečí, láme a podáva im 
ho. V tej chvíli sa im otvoria oči a spoznajú ho. Na základe tejto scény chápeme, ako 
nerozlučne je späté Sväté písmo s Eucharistiou. Druhý vatikánsky koncil učí: „Cirkev 
vždy mala v úcte Božie písma tak, ako samo Pánovo telo – najmä v posvätnej liturgii. 
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Neprestáva prijímať chlieb života zo stola Božieho slova a zo stola Kristovho tela, a 
podávať ho veriacim“ (Dei verbum, 21). Časté čítanie Svätého písma a slávenie 
Eucharistie umožňuje vzájomné spoznanie sa tých, čo k sebe patria. Preto 
potrebujeme nadobudnúť dôverný vzťah so Svätým písmom, lebo inak naše srdce 
ostane chladné a oči ostanú zavreté. Sväté písmo a sviatosti sú navzájom 
neoddeliteľné. Keď sú sviatosti uvedené a objasnené Slovom, jasnejšie sa javia ako cieľ 
cesty, na ktorej sám Kristus otvára myseľ a srdce pre spoznanie jeho spásneho diela. 
V tomto kontexte je nevyhnutné, aby sme nezabudli na učenie, vychádzajúce zo 
Zjavenia apoštola Jána. Hovorí sa v ňom, že Pán stojí pri dverách a klope. Ak niekto 
počúvne jeho hlas a otvorí mu, on vstúpi a budú spolu večerať. Ježiš Kristus klope na 
naše dvere prostredníctvom Svätého písma; ak ho počujeme a otvoríme dvere svojej 
mysle a srdca, potom vstúpi do nášho života a ostane s nami. (Apoštolský list Svätého 
Otca Františka Aperuit illis O ustanovení nedele Božieho slova, b.7-9.) 

DETSKÉ OKIENKO   
Milé deti, tento týždeň sme pokračovali v našej téme svätej omše a venovali sme sa 
“pozdravu”, ktorý zaznieva z úst kňaza hneď po prežehnaní. Tento pozdrav nás 
upriamuje ešte viac vnímať Božiu prítomnosť na svätej omši. Ježiš je Emanuel, čo 
znamená Boh s nami, a aj práve v úvodnom pozdrave a cez rozopäté ruky kňaza nás 
prijíma!  Rozopäté ruky kňaza sú teda gestom prijatia! Milé deti, úvod svätej omše 
nám pomáha cez prežehnanie a pozdrav uvedomiť si ku komu prichádzame a s kým sa 
na svätej omši zjednocujeme v modlitbe.  
Úloha: Napíšte mi, čo si máme uvedomiť pri úvodnom pozdrave kňaza na svätej 
omši. PS: Nezabúdajte na radosť. Teším sa na spoločné stretnutie, kaplán František  
 

FARSKÉ OZNAMY 
ZDRUŽENIE FAUSTÍNUM pozýva svojich členov na stretnutie, ktoré sa uskutoční dnes, 
22.1.. Začne v kostole o 15.00 Hodinou milosrdenstva a po nej bude pokračovať 
v priestoroch Farského úradu.  
MODLITBY CHVÁLY Srdečne vás pozývame na januárové modlitby chvály 27.1.2023 
(piatok) po večernej sv. omši o 18.45 vo farskom kostole. 
TERMÍNY SLÁVENÍ V NAŠEJ FARNOSTI  
Prvé sv. prijímanie:  
ZŠ ul.17. novembra: 30.4. 2023 o 9.00 a 11.00 
ZŠ Cirkevná a súkromná: 7.5. 2023 9.00 
ZŠ ul. Komenského: 7.5. 2023 11.00 
Jakubovany: 14.5. 2023 11.00 
Orkucany: 14.5. 2023 9.00 
Sviatosť birmovania: 25.6. 2023 o 11.00 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
3. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ -  23. 1. – 29. 1. 2023 

 

pondelok 
23. 1. 

Féria Sabinov 
6.30 ZBP Miloš 

18.00 ZBP Mária (65 r.) 

utorok 
24. 1. 

Sv. František Saleský, 
biskup a učiteľ Cirkvi 

Spomienka 

Sabinov 
6.30 ZBP rod Krídlová 

18.00 
+Jozef +Klára +Štefan 

+Dominik 

Jakubovany 6.00 
+Mária +Andrej +Mária 

+Martin 

streda 
25. 1. 

Obrátenie  
sv. Pavla, apoštola 

Sviatok 

Sabinov 
6.30 +Štefan 

18.00 +Zuzana 

Orkucany 18.00 
+Milan +Mária +Štefan 

+Alžbeta 

štvrtok 
26. 1. 

Sv. Timoteja a Títa,  
biskupov 

Spomienka 

Sabinov 6.30 ZBP Laura (18 r.) 
18.00 ZBP Patrik (45 r.) s rod. 

Jakubovany 18.00 +Pavlína 

piatok 
27. 1. 

Féria 
Sabinov 

6.30 ZBP rodiny Jána a Evy 
8.00 na úmysel 

18.00 +Viktor +Mária +Jakub +Helena 

Orkucany 18.00 ZBP Imrich s rod. 

sobota 
28. 1. 

Sv. Tomáš Akvinský, 
kňaz a učiteľ Cirkvi 

Spomienka 
Večerné sv. omše 

z nasledujúcej nedele 

Sabinov 
6.30 +Jozef 

18.00 +Mária +Bartolomej 

Jakubovany 18.00 ZBP Pavol s rod. 

Nedeľa 
29. 1. 

4. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 9.00 +rod. Reváková 

Orkucany 10.30 
+rod. Porembová, 

Šimková, Krafčíková 

 
 


