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FARSKÝ LIST 5/2023 
29. JANUÁR 2023 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove 

4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 
 

 
BOH HĽADÁ STRATENÉHO 

JEŽIŠ A BLAHOSLAVENSTVÁ 
Ježišova reč na hore – ako ju podáva evanjelista Matúš – predstavuje nový pohľad na 
zmysel a činnosť človeka, a to tak voči Bohu a blížnemu, ako aj sebe samému. Je to 

špecificky nový pohľad a prístup, ktorý 
nastoľuje Kristus a ktorý nielen učí, ale aj 
dáva príkaz plniť. Nikde tak výrazne Ježiš 
sám seba nepredstavuje ako práve v týchto 
slovách a nikde tak jasne Ježiš nehovorí, čo 
žiada od tých, ktorí ho prijímajú ako svojho 
Boha. Je to tým, že Ježiš touto rečou na hore 
začína svoju misiu. Keď človek hľadá zmysel 
a cieľ svojho života v bohatstve, výhodách, 
keď si myslí, že v tom nájde svoje šťastie, 
Ježiš hovorí, že práve to prináša človeku 
nešťastie. Ježiš prichádza s učením, ktoré 
obohacuje a zabraňuje vplyvu jedu, hriechu 
v živote človeka. Čo často svet zavrhuje, to 
Ježiš vyzdvihuje. Kto našiel svoj cieľ a 
hodnotu svojho života mimo seba, obracia 

sa na Boha, vtedy jeho život nikdy sa nestane prázdnotou, nešťastím. Blahoslavenstvá 
vyvolali a vyvolávajú i dnes mnoho diskusií. To preto, že Ježiš poukazuje na nový obraz 
sveta, ktorý sa opiera o iné hodnoty, než o ktoré sa opieral a ešte opiera svet, ktorý 
neverí v Boha. Ježišove slová poukazujú na ideu, akú mal Boh s človekom, keď ho 
stvoril. Ježiš kladie radikálny dôraz na tento model života a volá ho svojím programom. 
Sám svojím životom nás o tom presviedča. (P. Ľ. Stanček CM - vincentini.sk- krátené)   

Prvé čítanie:    Ponechám v tvojom strede ľud pokorný a chudobný                                  (Sof 2, 3; 3, 12-13) 
Žalm:                 BLAHOSLAVENÍ CHUDOBNÍ V DUCHU, LEBO ICH JE NEBESKÉ KRÁĽOVSTVO.                                    (Ž 146) 
Druhé čítanie   Boh si vyvolil to, čo je svetu slabé                                                         (1 Kor 1, 26-31) 
Evanjelium:     Blahoslavení chudobní v duchu                                                                          (Mt 5, 1-12a)                                                              
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OBETOVANIE PÁNA - HROMNICE 
„Obeta“, to je slovo, ktoré by súčasný človek najradšej vyškrtol zo svojho slovníka. 
Jedine v opravdivej láske je pre ňu miesto a tam je potrebná. Láska sa sýti obetou tak 
vtedy, keď možno obetu darovať, ako aj vtedy, keď ju možno prijímať.  Pretože 
podstatu kresťanského náboženstva tvorí láska, obeta v nej zaujíma centrálne miesto. 
Egoizmus nenávidí obety, lebo je zameraný na branie, nie na dávanie. Ak je obeta 
prinášaná Bohu, získava výnimočnú hĺbku. Boh 
obetu neničí, On ju posväcuje. Ježiš ako nemluvňa 
bol obetovaný vo svätyni Otcovi. On sám sa stal 
obetou, aby nám ukázal cestu, ktorá vedie 
k posväteniu. Hromničná svieca v našich rukách 
pripomína, že náš život má natoľko zmysel, nakoľko 
sme schopní obety. Sami máme byť obetou milou 
Bohu. V tento deň oslavujú všetky kresťanské cirkvi 
uvedenie Pána Ježiša do jeruzalemského chrámu. 
Tento sviatok nám pripomína, že štyridsať dní po 
svojom narodení sa Ježiš v jeruzalemskom chráme 
stretol s Bohom svojich otcov, vykonal 
prostredníctvom svojich rodičov prvú rituálnu obeť 
a bol prijatý veriacim ľudom skrze osoby Simeona a Annu. Práve vzhľadom k postavám 
Simeona a Anny sa nazýva v pravoslávnej cirkvi dnešná slávnosť "sväté stretnutie" 
(hypapanté) Pána. Požaduje sa od nás ochota prinášať ako obetu svoje telo, teda celý 
náš život ako "obeť živú, svätú a Bohu milú" (Rim 12,1). To je tiež najúčinnejší spôsob, 
ako vyjadrovať našu túžbu po definitívnom stretnutí s Pánom našich životov v smrti. 
(dku-abuba.sk - krátené.) 

DETSKÉ OKIENKO   
Milé deti, minulý týždeň sme si na príklade života svätého apoštola Pavla priblížili ďalší 
úkon v rámci svätej omše. Svätý Pavol najprv keď sa "stretol" s Ježišom - uznal svoje 
zlé konanie, následne sa obrátil a privádzal druhých bližšie k Bohu. Vo chvíli ticha po 
prežehnaní a pozdrave, každý z nás sme pozvaní prejaviť svoju pokoru a uznať svoju 
nehodnosť predstúpiť pred Boha. A následne takto stojac pred Bohom v pokore a 
ľútosti sme Bohom prijímaní a On sa nám odpúšťa ľahké hriechy, ktoré ľutujeme. 
Zvolaním "Pane zmiluj sa, Kriste zmiluj sa, Pane zmiluj sa" uznávame, že Boh jediný má 
túto moc.  
Úloha: Napíšte ako sa nazýva tento úkon v omši, ktorý nasleduje po pozdrave a v 
ktorom sa nám odpúšťajú ľahké hriechy.  
PS: Nezabúdajte, že Boh nás všetkých miluje! Teším sa na spoločné stretnutie, kaplán 
František  

 



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

FARSKÉ OZNAMY 
SPOMIENKA SV. JÁNA BOSCA je v utorok 31.1. Saleziánska rodina slávi deň svojho 
zakladateľa a patróna. V našej farnosti si členovia tejto rodiny pripomenú spomienku 
na Dona Bosca zvlášť pri večernej sv. omši o 18.h. vo farskom kostole. Celebruje don 
Anton Červeň SDB. 
SVIATOK OBETOVANIA PÁNA nazývaný aj Hromnice nie je prikázaným sviatkom. 
Slávime ho vo štvrtok 2.2. Svätá omša sa začína obradom požehnania sviec 
a procesiou. Prineste si prosím vlastné sviece. 
V našom filiálnom kostole v Orkucanoch je to slávnosť titulu kostola. Odpustovú 
slávnosť budeme v Orkucanoch sláviť v nedeľu, 5. 2. Slávnostná sv. omša začína 
o 10.30, celebruje vdp. Martin Miškuf, duchovný správca Gymnázia sv. Moniky 
v Prešove. 
POŽEHNANIE HRDLA V piatok 3.2. je spomienka na sv. Blažeja. V tento deň je zvykom 
požehnávať hrdlá. Požehnanie hrdla bude individuálne na konci každej sv. omše 
v tento deň. Nahradzuje záverečné požehnanie, po požehnaní hrdla môžete odísť. 
POMAZANIE CHORÝCH Našich chorých navštívime ako obyčajne pred prvým piatkom. 
Zároveň im tentoraz vyslúžime aj sviatosť pomazania chorých. 
ADORÁCIA bude vo Farskom kostole: vo štvrtok a piatok od 16.00. do 17.45; Jakubovany: 
piatok 15.30 – 17.45, Orkucany: piatok 15.00 -16.45. 
PRVÁ SOBOTA Fatimskú pobožnosť sa vo Farskom kostole pomodlíme v sobotu o 6.30 po 
nej nasleduje sv. omša. V Jakubovanoch v sobotu od 17.15. 
PRVÁ NEDEĽA Pobožnosť prvej nedele - vo Farskom kostole v nedeľu o 14.30 bude 
modlitba posv. ruženca, po nej pobožnosť a výmena ružencových tajomstiev. Jakubovany: 
13.30 modlitba posv. ruženca, 14.00 pobožnosť. V Orkucanoch pobožnosť popoludní 
nebude. 
 
 
 

SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED PRVÝM PIATKOM 
 

 SABINOV JAKUBOVANY ORKUCANY 

PONDELOK 6.00-6.30 15.30 – 17.45   
UTOROK 6.00-6.30 15.30 – 17.45 16.00 – 17.45  
STREDA 6.00-6.30 15.30 – 17.45  16.30 – 17.45 

ŠTVRTOK 6.00-6.30 15.30 – 17.30   
PIATOK 6.00-6.30 15.00 – 17.30   

 
SPOVEĎ  CHORÝCH V TOMTO TÝŽDNI - PONDELOK, UTOROK A STREDA 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
4. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ -  30. 1. – 5. 2. 2023 

 

pondelok 
30. 1. 

Féria Sabinov 
6.30 

+Štefan +Veronika +Jozef 
+Eva +Anna 

18.00 ZBP Katarína (50 r.) s rod. 

utorok 
31. 1. 

Sv. Ján Bosco, 
kňaz 

Spomienka 

Sabinov 
6.30 +Jozef +Zuzana 

18.00 +Pavol 
Jakubovany 18.00 ZBP Daniely s rod. 

streda 
1. 2. 

Féria 
Sabinov 

6.30 Na poďakovanie - Ľudmila 

18.00 +Mária (1.výr.) 

Orkucany 18.00 
+Ján +Floriana +Štefan 

+Štefánia 

štvrtok 
2. 2. 

OBETOVANIE PÁNA 
Sviatok 

Sabinov 6.30 
ZBP Monika (40 r.), Marek 

s rod. 
18.00 ZBP Tomáš (80 r.)  

Orkucany 18.00 +Oľga 

Jakubovany 17.00 +členovia RB 

piatok 
3. 2. 

Sv. Blažej, 
biskup a mučeník 

Ľubovoľná spomienka 
Prvý piatok v mesiaci 

Sabinov 
6.30 +členovia RB 

18.00 ZBP Tibor, Iveta s deťmi 
Orkucany 17.00 +čl. RB 

Jakubovany 18.00 ZBP členov RB 

sobota 
4. 2. 

Panny Márie v sobotu 
Ľubovoľná spomienka 

Večerné sv. omše 
z nasledujúcej nedele 

Sabinov 
6.30 ZBP členov RB 

18.00 +Anna +Milan 

Jakubovany 18.00 +Andrej +Mária 

Nedeľa 
5. 2. 

5. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ  

Sabinov 

7.30 +Jozef 
9.00  

10.30  
18.00 +Vladimír 

Jakubovany 9.00 ZBP Vladimír (50r.) s rod. 

Orkucany 10.30 
ZBP Júlia, Milan  

(35 rokov sobáša) 

 
 


