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FARSKÝ LIST 8/2023 
19. FEBRUÁR 2023 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove 

7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 
 

 
BOH HĽADÁ STRATENÉHO 

PRÍKAZ LÁSKY 
Príkaz dnešného evanjelia je jasný: Ľudia, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za 
tých, čo vás prenasledujú ... Možno však prvá reakcia na tieto slová je: To si máme 
nechať robi ť zlo? Máme si nechať skákať po hlave? Dá sa vôbec láska nadiktovať a to 

ešte aj k nepriateľovi? Aby sme 
tomu správne porozumeli, musíme 
si pre vysvetlenie zájsť do Starého 
zákona. V celej Ježišovej reči na 
Hore vidíme protivu medzi 
nedokonalými príkazmi Starého 
zákona a vysokými nárokmi Nového 
zákona. Počuli ste, že bolo 
povedané: Oko za oko a zub za zub. 
Zmyslom zákona je, že spôsobená 
krivda sa musí odčiniť takou istou 

krivdou. Tento zákon sa dostal aj do Starého zákona, kde sa spomína najmenej trikrát. 
Mnohí sa čudujú, ako sa tento krutý zákon mohol dostať do Svätého písma. V 
skutočnosti však tento zákon nebol krutý, ale naopak, bol začiatkom milosrdenstva, 
lebo znamenal obmedzenie krvnej pomsty. Ak príslušník jedného kmeňa zabil niekoho 
z iného kmeňa, všetci členovia kmeňa prisahali pomstu všetkým členom vrahovho 
kmeňa. Zákon odplaty teda obmedzoval pomstu, lebo mal byť potrestaný iba ten, kto 
sa dopustil vraždy, a nie všetci členovia kmeňa. A tu prichádza Ježiš a ukazuje nám 
alternatívnu cestu, úplne inú ako je cesta pomsty. Tento Ježišov príkaz lásky je 
obrovským krokom vpred, lebo keď vnímame krutosť pohanov, kruté zákony vojen, 
kruté zaobchádzanie s porazenými, musíme priznať milióny zničených ľudských 
životov a zničeného šťastia. Práve vtedy si plne uvedomíme, koľko dobra priniesol do 

Prvé čítanie:    Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého                                        (Lv 19, 1-2. 17-18) 
Žalm:                 MILOSTIVÝ A MILOSRDNÝ JE PÁN.                                                                                                            (Ž 103) 
Druhé čítanie   Všetko je vaše, ale vy ste Kristovi a Kristus Boží                                 (1 Kor 3, 16-23) 
Evanjelium:      Milujte svojich nepriateľov                                                                                (Mt 5, 38-48)                                                              



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

ľudských vzťahov Pánov zákon lásky. Možno smelo povedať, že prišiel naplniť železnú 
nádobu Starého zákona zlatom lásky. Žiada nie otrockú morálku, ale heroizmus, 
vysoký stupeň premáhania seba a veľkodušnosti, čím zaujíma k príkazom Starého 
zákona úplne nový postoj. Ježišova rada znamená, že máme byť pripravení aj k 
najväčšej obeti, keď ide o dosiahnutie pokoja s blížnym. Ak sa mu dokážeme 
prihovoriť, podať ruku, pozdraviť či odpovedať na pozdrav, robí nás to veľkými, 
pokornými a v tomto čine je aj 
služba, pretože mu pomáhame, aby 
sa čím skôr dostal zo zajatia zla. 
Kristus však nezakázal s pravodlivú 
obranu, ale iba nenávistnú pomstu.  
Ježiš to vysvetlil na vlastnom konaní. 
Prijal aj smrť na kríži, pretože slúžila 
vykúpeniu, záchrane a dobru 
všetkých. Keď kresťan miluje 
každého človeka, dokonca i 
nepriateľa, napodobňuje nebeského 
Otca, ktorý miluje aj hriešnikov. Výstižne to vyjadril sv. Augustín: Nenáviď hriech, ale 
miluj hriešnika. Aj z toho vidno, že príkaz lásky nie je neuskutočniteľná utópia, ale 
jediná cesta k ľudskejšiemu svetu a pokoju v ľudských srdciach. (J. Adamus - trojica.sk - 
krátené)   

DETSKÉ OKIENKO  
Milé deti, tento týždeň sme spoločne sme uvažovali nad prvou hlavnou časťou svätej 
omše – nad Bohoslužbou slova. Ona začína prvým čítaním a končí spoločnými 
modlitbami veriacich. V centre pozornosti je Božie slovo, ktorým sa Boh prihovára 
nám ľuďom a tak formuje naše životy. Teda na každej svätej omši Boh akoby píše na 
list nášho srdca, perom ľudského hlasu cez svoje Slovo! Je pre  to dôležité, aby sme 
počas úvodných obradov omše vždy pripravili svoje srdce pre Jeho Slovo! Následne 

aby sme mu svojim rozumom verili, jazykom 
ho vyznávali a srdcom nasledovali, tak ako to 
naznačujeme, keď robíme znak krížika na čelo, 
pery a srdce pri čítaní evanjelia.  
Milé deti, vždy keď sa číta Božie Slovo, to sám 
Boh k nám hovorí, nezabúdajme byť pozorní a 
vnímaví, aby toto slovo sa dotýkalo nielen 
našich učí, ale najmä našich životov!  
Domáca úloha (nebudeme ju vyhodnocovať): Prečo 

máme počúvať Božie Slovo na omši? 
Teším sa na ďalšie stretnutie s vami, kaplán František 
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FARSKÉ OZNAMY 
POKLONA NAJSVÄTEJŠEJ SVIATOSTI OLTÁRNEJ Je dobrým zvykom pred Popolcovou 
stredou konať poklonu Najsvätejšej Sviatosti. V našej farnosti bude poklona vo 
filiálnych kostoloch po nedeľnej sv. omši do popoludňajšej pobožnosti: 
V Jakubovanoch do 13.30 a v Orkucanoch do 14.00. V Sabinove bude celodenná 
poklona v utorok v malom kostole po skončení rannej sv. omše do 17.30. Na 
pripravený hárok sa prosím zapíšte na poklonu po polhodine. 
POPOLCOVÁ STREDA  Týmto dňom začítame liturgické obdobie pôstu. Na znak 
pokánia budeme poznačení popolom. Obrad sa koná po evanjeliu a homílii a nahrádza 
v omši úkon kajúcnosti. V tento deň je predpísaný pôst a zdržovanie sa mäsitého 
pokrmu. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. 
KRÍŽOVÉ CESTY pozývame vás na pobožnosť krížovej cesty do farského kostola 
v piatky 17.30 a v nedele o 14.30.  Na filiálkach sa budeme spoločne modliť v piatok 
o 17.30 a v nedeľu o 14.00. 
PÔSTNE KÁZNE V pôstne nedele vás pozývame na cyklus zamyslení „Biblické postavy 
a ich duchovnosť“, ktoré prednesú vdp. P. Gazda, farár Prešov – Solivar a vdp. J. Pekár, 
farár – dekan Veľký Šariš. Pôstna kázeň zaznie počas piatich pôstnych nedieľ vždy po 
modlitbe krížovej cesty vo farskom kostole. 
ODPUSTKY V PÔSTE - Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred zastaveniami, môže za 
obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak 
sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť 
na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení 
a smrti Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny. 
Veriaci, ktorí sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša 
Krista Ukrižovaného modlitbu „Dobrý a preláskavý Ježišu“, môže získať za obvyklých 
podmienok úplné odpustky. Túto modlitbu sa modlíme súkromne. Jej text je v JKS 
a v aktuálnom Farskom liste. 
SVIATOSŤ ZMIERENIA Spovedáme Po-Pia 30 minút pred rannou svätou omšou a od 
17.00-17.45, okrem Popolcovej stredy. 
MODLITBY CHVÁLY – Srdečne vás pozývame na februárové modlitby chvály 24. 2. 
2023 (piatok) po večernej sv. omši (18:45). 
STRETNUTIE MINIŠTRANTOVM V sobotu 25.2.2023 pozývame miništrantov (starších 
aj mladších) na stretnutie na fare. Začneme rannou omšou a raňajkami, potom bude 
nasledovať stretko. Tešíme sa na vás! 
ZBIERKA NA CHARITU na budúcu nedeľu, 26.2. je jarná zbierka na charitu. Svoje 
milodary môžete odovzdať do označených schránok. Srdečné Pán Boh zaplať! 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
7. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ -  20. 2. – 26. 2. 2023 

 

pondelok 
20. 2. 

Féria Sabinov 
6.30 ZBP Emília (70r.) s rod. 

18.00 ZBP bohuznámy 

utorok 
21. 2. 

Féria 
Sabinov 

6.30 ZBP Anna s rod. 
18.00 +Jozef +Peter 

Jakubovany 6.00 ZBP Lucia (40r.) 

streda 
22. 2. 

POPOLCOVÁ STREDA 
Sabinov 

6.30 na úmysel 

8.00 na úmysel 

18.00 +Peter +Ján +Viliam +Ján 
Orkucany 18.30 +Františk +Helena +rodičia 

Jakubovany 17.00 ZBP Anna s rod. 

štvrtok 
23. 2. 

Štvrtok po Popolcovej strede 

Sabinov 6.30 +rod. Šimková a Haščáková 
18.00 +Mária +Jozefína +Štefan 

Jakubovany 18.00 ZBP Matej 

piatok 
24. 2. 

Piatok po Popolcovej strede 
Sabinov 

6.30 Za obrátenie Ľudmily 
18.00 ZBP rod.Peregrinová 

Orkucany 18.00 ZBP Lenka 

sobota 
25. 2. 

Sobota po Popolcovej strede  
Večerné sv. omše 

z nasledujúcej nedele 

Sabinov 
6.30 +Magdaléna 

18.00 +Jozef +Margita +Mária 

Jakubovany 18.00 ZBP Kristína (75r.) 

nedeľa 
26. 2. 1. PÔSTNA NEDEĽA  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 10.30 ZBP Mária (40r.) 

Orkucany 9.00 ZBP Marek (40r.) s rod.  

 
Dobrý a preláskavý Ježišu, pred tvojou tvárou padám na kolená a s celou vrúcnosťou duše 
ťa prosím a žiadam, aby si do môjho srdca dobrotivo vtlačil city živej viery, nádeje a lásky 

ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi a pevné odhodlanie ich napraviť. Dobrý Ježišu, 
s veľkým dojatím a s bolesťou duše sám v sebe uvažujem a rozjímam o tvojich piatich 

ranách; mám pred očami, čo o tebe do tvojich úst vložil prorok Dávid: Prebodli moje ruky a 
moje nohy a spočítali všetky moje kosti (Ž 22, 17 – 18). 


