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FARSKÝ LIST 6/2023 
5. FEBRUÁR 2023 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove 

5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 
 

 
BOH HĽADÁ STRATENÉHO 

BYŤ SOĽOU A SVETLOM 
Ľudia majú k soli rôzne postoje. Pre jedných je nad zlato, pre iných je najväčším 
nepriateľom. Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí učeníkom: Vy ste soľ zeme. A ešte 

pridáva: Vy ste svetlo sveta. Dobre 
vieme, že Ježišove slová neboli určené 
iba učeníkom, ale aj nám. Čo pre nás 
znamenajú? Ježiš naráža na našu 
nábožnosť. Možno sa ohradíme, že 
nábožný človek môže byť aj uzavretý do 
seba, kráča životom sám, stará sa o 
vlastnú spásu, verne si plní náboženské 
povinnosti a nikomu neubližuje. Áno, aj 
takýto môže byť nábožný človek a my 
ho máme nechať kráčať jeho cestou. 
Evanjelium nám však ukazuje iný ideál. 

A keď ho pretlmočíme do dnešného jazyka, povieme, že ide o kresťana, ktorý sa 
angažuje. Lebo čo iné má znamenať soľ a svetlo? Kresťan v dnešnom svete má svoje 
poslanie, a keď chce vojsť do nebeského kráľovstva, musí splniť uloženú úlohu. Čo 
znamená výraz soľ zeme? Soľou dochucujeme jedlá a naši predkovia ju používali ako 
konzervant, aby sa jedlo nepokazilo. Práve v tom je pointa porovnania. Bez evanjelia 
sa svet pokazí. Čo však, keď ani tí, čo by mali svetu prinášať blahozvesť evanjelia, nie 
sú dobrí? Čaká ich prísny ortieľ, ako soľ, ktorá stratí chuť. Nie je na nič, len ju vyhodiť 
von, aby ju ľudia pošliapali. Z týchto Pánových slov plynie vážne napomenutie: 
Kresťan, čo nič neznamená pre svet, stráca sa v ničote a nie je súci pre Božie 
kráľovstvo. Druhý obraz, ktorý Ježiš použil, je zrozumiteľnejší. Svetlo je na to, aby 
svietilo, aby ho bolo vidno. A ako my máme byť svetlom? Odpoveď nám dáva dnešné 

Prvé čítanie:    Ako zora vyrazí tvoje svetlo                                                                                           (Iz 58, 7-10) 
Žalm:                 SPRAVODLIVÝM ŽIARI SVETLO V TEMNOTÁCH.                                                                                      (Ž 112) 
Druhé čítanie   Zvestoval som vám tajomstvo ukrižovaného Krista                                (1 Kor 2, 1-5) 
Evanjelium:     Vy ste svetlo sveta                                                                                                (Mt 5, 13-16)                                                              
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evanjelium: Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a 
oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Naše skutky majú byť svetlom, aby cez 
ne ľudia spoznali Boha a oslavovali ho. Pozor! Nemajú oslavovať nás, ale majú velebiť 
Boha! Je vari ešte potrebné vysvetlenie, čo znamená byť dnes kresťanom? Mnohí 
rozprávajú o premene sveta, spoločnosti, pomerov a štruktúr. Aj evanjelium hovorí o 
premene človeka a jeho srdca. Kto môže pochybovať o tom, že svet by sa zmenil, keby 
sa zmenili srdcia ľudí? Keby sa nám podarilo robiť druhým tak dobre, ako chceme, aby 
oni robili nám, už zajtra by sme mali lepší svet. (J. Adamus - trojica.sk- krátené)   

KAŽDÝ JE VZÁCNY 
Všetci sme krehkí a zraniteľní, všetci potrebujeme súcitnú pozornosť, ktorá sa vie 
pristaviť, priblížiť, uzdraviť a pozdvihnúť. Údel chorých je preto výzvou, ktorá 
prelamuje ľahostajnosť a spomaľuje tempo tých, ktorí sa ponáhľajú vpred, akoby 
nemali sestry a bratov. Svetový deň 
chorých nevyzýva len k modlitbe a 
blízkosti k trpiacim, ale jeho cieľom je aj 
zvýšiť povedomie Božieho ľudu, 
zdravotníckych inštitúcií a občianskej 
spoločnosti o novom spôsobe spoločného 
napredovania. 11. februára 2023 hľadíme 
na lurdskú svätyňu ako na proroctvo, na 
lekciu, ktorú Cirkev dostala 
uprostred modernej doby. Nezáleží len na 
tom, čo funguje, a na tých, ktorí niečo produkujú. Chorí ľudia sú v skutočnosti v centre 
Božieho ľudu, ktorý napreduje spoločne s nimi a stáva sa tak proroctvom o ľudstve, v 
ktorom je každý vzácny a nikto nie je na vyradenie. Príhovoru Panny Márie, Uzdravenia 
chorých, zverujem každého z vás, ktorí ste chorí; vás, ktorí sa o nich staráte v rodinách, 
v práci, vo výskume a v dobrovoľníckej činnosti; a vás, ktorí sa usilujete o vytváranie 
osobných, cirkevných a občianskych zväzkov bratstva (Z posolstva Svätého Otca Františka na 
Svetový deň chorých 11. 2. 2023.) 
 

BLAHOSLAVENÝ TITUS ZEMAN V SABINOVE 
Dňa 27. januára 2023 zažila naša farnosť milú slávnosť. Salezián Don Jozef Luscoň 
priniesol vzácny dar relikviu blahoslaveného mučeníka dona Titusa Zemana do 
Sabinova, pričom táto bude uschovaná na Cirkevnej základnej škole sv. Jána Krstiteľa. 
Je to vzácna vec, ak si uvedomíme, že v dnešnej neľahkej dobe sa môžeme oprieť aj 
o fyzickú prítomnosť svätého človeka, ktorý je už v našej blízkosti natrvalo. Pri relikvii 
sa dá rozjímať o živote svätca, dá sa prosiť o nové milosti a predovšetkým ďakovať za 
predošlé. V homílii otec Luscoň priblížil život vajnorského rodáka, pričom vyzdvihol 
najmä neochvejnosť v boji proti totalite, no najmä mučeníctvo za duchovné povolania. 
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Otec Titus je nám žiarivým príkladom 
nielen lásky ku Kristovi, no najmä v modlitbe za 
nové duchovné povolania, ktorých 
akútny nedostatok Cirkev pociťuje. Našimi 
modlitbami však vieme napomôcť k tomu, aby 
viacej ľudí počúvlo hlas Boží v sebe, a aby sa 
smelo vydali na cestu za Kristom. Tá je neomylná 
a vedie priamo k spáse duší – svojej aj blížnych... 
(Mgr. Juraj Vrábeľ ml., 
 foto: autor) 

 
 
 
 

FARSKÉ OZNAMY 
SVIATOSŤ POMAZANIE CHORÝCH Z príležitosti spomienky Panny Márie Lurdskej 
a Svetového dňa chorých budeme tradične vysluhovať sviatosť pomazania chorých aj 
v kostoloch našej farnosti 
Streda 8. 2. o 18.00 h. v Orkucanoch 
Štvrtok 9.2. o 18.00 h. v Jakubovanoch 
Piatok 10.2. o 6.30 a 18.00 v Sabinove. 
Sviatosť pomazania chorých sa udeľuje chorým na úľavu a spásu. Môže sa udeliť tým, 
ktorí sú chorí i starším, ktorí upadli na sile, aj keď nie sú v nebezpečenstve ohrozenia 
života. Udelenie sviatosti sa koná pri sv. omši, po homílii a pozostáva z litániových 
prosieb, vkladania rúk, modlitby nad olejom, pomazania na čele a na rukách 
a spoločnej modlitby veriacich. Je žiaduce aby bol chorý v stave milosti, aby pri sv. 
omši mohol prijať Eucharistiu.(Podľa: Obrad pomazania chorých a pastoračná 
starostlivosť o nich b.80n) 
ŠKOLSKÝ ČASOPIS CZŠ Do pozornosti vám dávame školský časopis Duša, ktorý 
vydáva Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa v Sabinova. Okrem noviniek zo 
života školy v ňom nájdete zaujímavé články, rozhovory a umeleckú tvorbu žiakov. 
Cena za kus je 1,50 eur 
ZBIERKA NA ACM a UPC Srdečné Pán Boh zaplať za vaše milodary pri zbierke na 
Arcidiecézne centrum mladých a Univerzitné pastoračné centrá (22.1.). Vyzbieralo sa 
1029,24€. V Sabinove 690, 79€, v Jakubovanoch 272,25€, v Orkucanoch 66, 20€. 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
5. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ -  6. 2. – 12. 2. 2023 

 

pondelok 
6. 2. 

Sv. Pavol Miki a spoločníci, 
mučeníci 

Spomienka 
Sabinov 

6.30 
+Margita +František +Jozef 

+Marta 
18.00 +Andrea 

utorok 
7. 2. 

Féria 
Sabinov 

6.30 
+František +Ľubomír +Jozef 

+Marta 
18.00 +Imrich +Anna +Dušan 

Jakubovany 6.00 +  rod.Peregrinovej 

streda 
8. 2. 

Za chorých 
Sabinov 

6.30 +Pavol +Ondrej +František 

18.00 ZBP Marek (50 r.) 

Orkucany 18.00 
+rodičia +starí rodičia 

+súrodenci 

štvrtok 
9. 2. 

Za chorých 

Sabinov 
6.30 +Jozef +Anna +Štefan 

18.00 
+zdravotníci 

 z polikliniky Sabinov 

Jakubovany 18.00 
+ z rod.Galajdová a 

Čuchranová 

piatok 
10. 2. 

Sv. Školastika, panna 
Spomienka 

Sabinov 
6.30 +Melánia +Koloman 

18.00 ZBP a pomoc v štúdiu 

Orkucany 18.00 
+Mária +Anna +Imrich 

+Ondrej 

sobota 
11. 2. 

Preblahoslavenej  
Panny Márie Lurdskej 
Ľubovoľná spomienka 

Večerné sv. omše 
z nasledujúcej nedele 

Sabinov 
6.30 +Bartolomej +Štefan +Anna 

18.00 +Mária +Jozef +Vladimír 

Jakubovany 18.00 
+Silvia +Ján +František 

+Veronika 

Nedeľa 
12. 2. 

5. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 9.00 
+Ján +Anton +Jozef 

+Cecília +Anna 

Orkucany 10.30 +Alžbeta (1.výr.) 

 
 


