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FARSKÝ LIST 7/2023 
12. FEBRUÁR 2023 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove 

6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 
 

 
BOH HĽADÁ STRATENÉHO 

STARAŤ SA O SVOJE SVEDOMIE 
Zákony, ktoré tvorí človek, je potrebné meniť. Prichádzajú iné okolnosti, stav, iní ľudia. 
Božie zákony zostávajú stále tie isté. Boh je najvyšší zákonodarca. Veľa ľudí by chcelo 

prispôsobiť Boží 
zákon svojim 
možnostiam. Boh 
nechce úpadok 
človeka. Boh 
nedovolí páchať 
hriech. Božie 
právo pomáha 

zdokonaľovať sa človeku v mravnosti, v duchu pokoja spoločného života. 
Najvýhodnejšia cesta života pre človeka je cesta, na ktorej človek zachováva právo a 
zákon. Zákon a prikázania nechcú ujarmiť človeka. Naopak. Človek, ktorý si 
uvedomuje, čo chce Boh zákazmi, príkazmi, verne ich zachováva. Vidí v nich Boha, 
ktorý je Láska. Čím väčšie poznanie Lásky, tým rozhodnejší postoj proti hriechu, tým 
rozhodnejší postoj k Láske. Je potrebné venovať pozornosť výchove svedomia človeka. 
Nestačí, že sa človek naučí prikázania, ale je jeho povinnosťou, aby svoje počínanie 
konfrontoval s príkazmi. Ak človek dobre rozumie zmyslu jednotlivých príkazov a 
zmyslu ich celku, vtedy sa dostáva k ideálu života a Cirkev prijíma ako prostriedok na 
ceste života, ktorá mu pomáha, riadi ho, usmerňuje a vedie bezpečne cestou do 
večného života. Môže sa stať, že pod vplyvom prostredia, okolností života a iných 
okolností stratí človek jasný pohľad na niektorý príkaz a práve tu je poslanie Cirkvi, aby 
ho usmernila, aby neostal v omyle. Cirkev je autorita v oblasti viery a mravov. Ježiš dal 
moc Petrovi a prisľúbil Ducha Svätého. Preto jedine Cirkev má právo a povinnosť 
vysvetľovať príkazy viery a mravov. Nemôže to ponechať na osobný názor alebo 

Prvé čítanie:    Boh nikomu nekáže konať bezbožne                                                                       (Sir 15, 16-21) 
Žalm:                 BLAŽENÍ TÍ, ČO KRÁČAJÚ PODĽA ZÁKONA PÁNOVHO.                                                                          (Ž 119) 
Druhé čítanie   Boh pred vekmi určil múdrosť nám na slávu                                         (1 Kor 2, 6-10) 
Evanjelium:     Otcom bolo povedané, no ja vám hovorím                                                      (Mt 5, 17-37)                                                              
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mienku skupiny či nejakého vodcu. „Morálka začína tam, kde končia slová“ (A. 
Schweitzer). Odporúča sa z času na čas vážne zastaviť a prehodnotiť, či prekontrolovať 
svoje svedomie. Tak hovoríme o večernom spytovaní svedomia, ktoré sa odporúča 
ako hygiena duše. Cirkevný príkaz hovorí o ročnej spovedi. Aj keď častejšie prijímame 
sviatosť zmierenia, je dôležitá príprava. Tam podľa určitých zrkadiel, sú aj v príručkách 
či modlitebných knihách, podľa veku, stavu, máme prekontrolovať svoju realizáciu 
Božích a cirkevných príkazov vo svojom živote. Nič neponechať na náhodu, rutinu, 
zvyk... Ak sme tak konali, môžeme poznať vo vlastnom živote nezdravé hnutia, 
spôsoby, zmýšľanie... Nepodceňme v oblasti svedomia možnosť zúčastniť sa 
duchovných cvičení. V niekoľkodňovom tichu pri počúvaní prednášok exercitátora, 
prípadne rozhovoru s ním, ale najmä v čase strávenom v modlitbách, rozjímaní, 
rozhovore s Bohom, keď máme o základné ľudské potreby postarané, môžeme 
jasnejšie poznať stav svojho vnútra, stav svojho svedomia. (P. Ľ. Staček CM - vincentini.sk- 
krátené)   

SVÄTÝ OTEC FRANTIŠEK O SPYTOVANÍ SVEDOMIA 
„Je dôležité poznať seba samých, to, na čo sme citlivejší, aby sme sa chránili sa pred 
tým, kto sa prezentuje lákavými slovami, aby nami manipuloval, ale aj aby sme 
rozpoznali, čo je pre nás skutočne dôležité, a odlíšili to od momentálnej módy alebo 
krikľavých a povrchných sloganov. Pomôckou v tomto je spytovanie svedomia, ale 
nehovorím o spytovaní svedomia, ktoré si všetci robíme, keď ideme na spoveď: „Nuž 
zhrešil som v tomto, tomto a tomto...“ Nie. Hovorím o všeobecnom spytovaní 
svedomia jednotlivého dňa: „Čo sa udialo v mojom srdci tento deň? Diali sa toľké 
veci... Ktoré? Prečo? Aké stopy zanechali v srdci?“ Praktizovať spytovanie svedomia, 
teda dobrý zvyk v pokoji si prejsť, čo 
sa v našom dni deje, učiac sa všímať 
si vo zvažovaniach a rozhodnutiach 
to, čomu pripisujeme väčšiu 
dôležitosť, čo hľadáme a prečo, a čo 
sme napokon našli. Predovšetkým 
učiac sa rozpoznávať, čo sýti moje 
srdce. Čo sýti moje srdce? Lebo 
jedine Pán nám môže dať potvrdenie 
našej hodnoty. Hovorí nám to každý 
deň z kríža: zomrel za nás, aby nám 
ukázal, akí sme v jeho očiach vzácni. Neexistuje žiadna prekážka alebo zlyhanie, ktoré 
by mohli zabrániť jeho nežnému objatiu. Spytovanie svedomia veľmi pomáha, pretože 
takto vidíme, že naše srdce nie je ulica, po ktorej prejde čokoľvek bez nášho vedomia. 
Nie. Všímať si: Čo prebehlo dnes? Čo sa udialo? Čo ma nútilo zareagovať? Čo ma 
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zarmútilo? Čo mi dalo radosť? Čo bolo nepekné a urobil som tým zle druhým? Ale 
všimnúť si priebeh pocitov, príťažlivostí v mojom srdci v priebehu dňa. Nezabudnite 
na to! Modlitba a sebapoznanie nám umožňujú rásť v slobode. Je to na to, aby sme 
rástli v slobode! Sú to základné prvky kresťanského života, cenné prvky pre nájdenie 
vlastného miesta v živote.“ (Z Katechézy Svätého Otca Františka, 5.10. 2022) 

DETSKÉ OKIENKO  
Milé deti, tento týždeň sme pokračovali v našej téme - svätá omša. Opätovne sme si 
pripomenuli dôležitosť prípravy na svätú omšu a potrebu vzbudiť si úmysel  
s ktorým prichádzame k Bohu. Kňaz nás po úkone kajúcnosti vyzýva k modlitbe, aby 
táto chvíľa nebola prázdnou, ale naplnenou nezanedbávajme čas prípravy na svätú 
omšu! Čas po výzve k modlitbe je krátky a my v ňom máme svoj úmysel, potrebu, 
žiadosť už predložiť Bohu a odovzdať mu to v dôvere! Kňaz následne rozopína ruky, 
čím sa naznačuje, že akoby zbiera naše úmysly a predkladá ich pred Božiu tvár.  
Úloha: Napíšte mi, kedy máme Bohu predložiť úmysel s ktorým prichádzame na svätú 
omšu. 
PS: Nezabúdajme na Božiu lásku, ponúkajme ju aj my svetu!  
Teším sa na ďalšie stretnutie s vami, kaplán František 
 

FARSKÉ OZNAMY 
PRÍPRAVA NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA Začiatkom roka sme oznámili termín slávenia 
sviatosti birmovania v našej farnosti (25.6.). Dôrazne pripomíname našim 
birmovancom, aby dodržiavali podmienky prípravy. Zvlášť to platí pre účasť na 
pravidelných stretnutiach a na piatkovej sv. omši. Prosíme rodičov, aby dohliadli na 
prípravu svoich detí.  
NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA Tento týždeň od 13.-19.2.2023 prežívame Národný 
týždeň manželstva. V rámci tohto týždňa vás pozývame v piatok 17.2.2023 po večernej 
svätej omši na "Manželský večer". Spoločne sa budeme modliť za manželstvá našej 
farnosti, povzbudíme sa duchovným slovom a na záver manželia si budú môcť obnoviť 
svoj manželský sľub. V nedeľu 19.2.2023 popoludní pozývame na filialkach v 
Jakubovanoch o 13.30 a Orkucanoch o 14.00 manželov k spoločnej modlitbe a obnove 
si manželkého sľubu. Tešíme sa na vás. 
POPOLUDNIE PRE DETI Všetky deti nasej farnosti pozývame opäť na stretnutie, ktoré 
bude v sobotu 18.2. na fare. Začíname o 14.h. Predpokladaný záver je o 17.h. 
SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať: Kristián Balco z Novej Bane a Jana Janičinová 
zo Sabinova. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by snúbenci nemohli platne 
prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na Farskom úrade. Snúbencov zverujeme 
do modlitieb farského spoločenstva. 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
6. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ -  13. 2. – 19. 2. 2023 

 

pondelok 
13. 2. 

Féria Sabinov 
6.30 +Ján (1.výročie) 

18.00 ZBP jubilujúcich 

utorok 
14. 2. 

Féria 
Sabinov 

6.30 +Ján 
18.00 ZBP Sebastián s rod. 

Jakubovany 6.00 ZBP Mária s rod. 

streda 
15. 2. 

Féria 
Sabinov 

6.30 +Cecília 

18.00 +František +Mária +Gabiel 
Orkucany 17.00 +Miroslav a príbuzní 

štvrtok 
16. 2. 

Féria 

Sabinov 6.30 
+Ján +Peter +Dominik 
+Mária +starí rodičia 

18.00 ZBP bohuznáma 
Jakubovany 18.00 ZBP Cyril s rod. 

piatok 
17. 2. 

Féria 
Sabinov 

6.30 
+Stanislav +Anna +Marek 

+ALena 

18.00 
+Mária +Ján +Anna +Imrich 

+Helena +František 

Orkucany 18.00 
+Miroslav +Helena 

+Dominik 

sobota 
18. 2. 

Preblahoslavenej  
Panny Márie v sobotu 
Ľubovoľná spomienka 

Večerné sv. omše 
z nasledujúcej nedele 

Sabinov 
6.30 +Juraj 

18.00 ZBP Anna (70r.) 

Jakubovany 18.00 ZBP Valéria (30r.) Adrián 

Nedeľa 
19. 2. 

7. NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ  

Sabinov 

7.30 +Magdaléna 
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 9.00 
+Juraj +Anna +Štefan 

+Žofia 

Orkucany 10.30 +Mária +Žofia +Rudolf 

 
 


