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FARSKÝ LIST 9/2023 
26. FEBRUÁR 2023 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove 

1.PÔSTNA NEDEĽA 
 

 
 

 
BOH HĽADÁ STRATENÉHO 

S POMOCOU BOŽOU PREMÔCŤ KAŽDÉ POKUŠENIE 
Pôstny čas začíname liturgickými textami o pokúšaní. V knihe Genezis sú pokúšaní 
hadom prví rodičia. Pokušeniu podlieha človek a o následkoch sa hovorí ako o 

dedičnom hriechu. Pýcha odtrhla človeka od lásky 
Boha. I napriek tomu, Božie milosrdenstvo víťazí. Na 
svet prichádza Ježiš Kristus, ktorý neprestal byť 
Bohom a zároveň stal sa človekom. To je dôležité 
pripomenúť pri na začiatku verejného poslania 
Ježiša, keď na koniec štyridsaťdňovej prípravy na 
púšti je diablom pokúšaný. Evanjelium sv. Matúša 
opisuje tri pokusy diabla, ktoré mali uspokojiť hlad 
očí, tela a pýchu života. Udalosť pokúšania Krista učí 
najmä tomu, aby nebolo podcenené nijaké 
pokušenie. Ježiš uisťuje, že s pomocou Božou, čiže 
láskou, premôže človek každé pokušenie. Preto 
pokušenie ešte nie je hriechom. Je potrebné od 
začiatku pokušeniu odolať, pretože opakovanému sa 
ťažšie odoláva. Prvý útok pokušenia sa môže zdať 
ešte úsmevný, často taktikou diabla zámerne taký, 
ale nasledujúce môžu oslabiť človeka pocitom istoty, 

že sa mu nič nemôže stať, že je dostatočne silný a nik, kto je pokúšaný, nevie, ktoré 
nasledujúce posušenie ho môže premôcť. Ježiš jasne hovorí, ako premôcť pokušenie: 
„Odíď, satan, lebo je napísané: „Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu 
budeš slúžiť“ (Mt 4,10; Dt 6,13). Ježiš na púšti rekonštruuje drámu Adama a všetkých 
jeho detí až do dnešných dní a do konca sveta. Evanjelium poukazuje na pokúšanie 
Pána Ježiša v tom zmysle, že Ježiš je nový Adam, ktorý zostal verný tam, kde prvý Adam 

Prvé čítanie:    Stvorenie prvých ľudí a hriech                                                                         (Gn 2, 7-9; 3, 1-7a) 
Žalm:                 ZMILUJ SA, PANE, LEBO SME ZHREŠILI.                                                                                                      (Ž 51) 
Druhé čítanie   Kde sa rozmnožil hriech, v miere ešte väčšej sa ukázala milosť         (Rim 5, 12-19) 
Evanjelium:      Ježiš sa štyridsať dní postí a je pokúšaný                                                           (Mt 4, 1-11)                                                              
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podľahol pokušeniu. Ježiš sa zjavuje ako Boží Služobník, úplne verný Božej vôli. Tak 
víťazí nad diablom. Ježišovo víťazstvo nad pokušiteľom na púšti anticipuje víťazstvo 
umučenia, vrcholnej poslušnosti jeho synovskej lásky k Otcovi (porov. KKC 539-540). 
Text o pokúšaní má svoje opodstatnenie na začiatku pôstnej doby, pretože sa 
nachádza aj v textoch evanjelií na začiatku verejnej činnosti Krista. Ježiš sa uberá do 
Jeruzalema, a tak aj kresťania v pôstnej dobe v liturgii majú smerovať k vrcholu 
Kristovho poslania na zemi, jeho umučeniu a zmŕtvychvstaniu. (P. Ľ. Stanček CM - 
vincentini.sk - krátené)   

PREČO 40 DNÍ PÔSTNEHO OBDOBIA? 
Cirkev nazýva obdobie, do ktorého sme vstúpili, slovom, ktoré sa pre liturgiu stalo 
priam typickým – „Quadragesima“ je teda čas štyridsiatich dní a tento jasný odkaz na 
Sväté písmo nás uvádza do veľmi konkrétneho duchovného kontextu. Štyridsiatka je 
symbolické číslo, ktoré sa v Starom i Novom zákone používa na označenie 
výnimočných okamihov skúsenosti viery Božieho ľudu. Je to číslo, ktoré vyjadruje 
čas očakávania, očisťovania, návratu Pána, uvedomenia si toho, že Boh je verný 
svojim sľubom. Toto číslo nepredstavuje presný chronologický údaj, vytvorený 
súčtom dní. Je to skôr označenie trpezlivého očakávania, dlhej skúšky – čas dostatočný 
na to, aby človek uvidel Božie diela – čas, v ktorom je potrebné vykročiť a prijať 
zodpovednosť bez ďalších odkladov. Je to čas zrelých rozhodnutí. Týmto číslom je 
opísaný duchovný kontext, ktorý zostáva neustále platný a Cirkev sa práve 
prostredníctvom pôstnych dní snaží uchovať jeho hodnotu a urobiť ho pre nás 
účinným. Kresťanská liturgia Veľkého Pôstu má za účel napomáhať duchovnej obnove 
vo svetle dlhej biblickej skúsenosti – predovšetkým nás však učí napodobňovať Ježiša, 
ktorý nám v štyridsiatich dňoch na púšti ukazuje ako zvíťaziť nad diablovým pokušením 
prostredníctvom Božieho Slova. Táto situácia plná rozporov ja charakteristická aj pre 
Cirkev v jej putovaní „púšťou“ sveta a dejín. V tejto „púšti“ máme my, veriaci, 
príležitosť zažiť hlboké stretnutie s Bohom, ktorý posilňuje ducha, utvrdzuje vo viere, 
živí nádej a oživuje lásku; takýto zážitok nás robí účastnými na víťazstve Krista nad 
hriechom a nad smrťou – prostredníctvom obety lásky na Kríži. (Z Katechéz Pápeža 
Benedikta XVI.) 

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA – MANŽELSKÝ VEČER V NAŠEJ FARNOSTI 
Táto týždenná iniciatíva na podporu manželstva sa uskutočnila aj 
v našej farnosti  v piatok 17. 2. 2023 pod názvom „ Manželský 
večer“.Nedá nám, aby sme aspoň pár slovami nevyjadrili 
poďakovanie za túto krásnu akciu pre mladých, ale aj starších 
manželov. Pán kaplán František v duchovnom slove dal 
manželom podnety na to, čo si pribaliť, či doplniť do manželského 
batôžka na ďalšiu úspešnú cestu. Užitočnou dávkou návodov, 
zaujímavým a kreatívnym spôsobom poukázal na 15 barličiek 
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potrebných pre manželský život. Lásku prirovnal k náplni v pere, ktorá sa postupne 
môže vypísať. Preto je manželom potrebné lásku neustále dopĺňať a obnovovať 
rôznym spôsobom, ale aj pomocou modlitby a eucharistie.Obnovili sme si manželské 
sľuby a pred Sviatosťou Oltárnou mohli sme meditovať a ďakovať za svoje 
manželstvá.Veľkým prekvapením pre nás boli v kostole aj prichystané červené ruže,  
ktoré manželia mohli darovať svojim manželkám. Zakončenie tohto večera bolo na 
fare pri krásne pripravenom AGAPÉ. Veľmi pekne ĎAKUJEME ! (maželia Zvijákovci)    

FARSKÉ OZNAMY 
JARNÉ KÁNTROVÉ DNI V nasledujúcom týždni v stredu piatok a sobotu sú jarné 
kántrové sni. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie a na 
sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. 
KRÍŽOVÁ CESTA A PÔSTNA KÁZEŇ Srdečne Vás opäť pozývame na popoludňajší 
program v nedele pôstneho obdobia: 14.30 modlitba Krížovej cesty a po nej pôstna 
kázeň na tému „Biblické postavy a ich duchovnosť“.  
ADORÁCIA bude vo Farskom kostole: vo štvrtok od 16.00. do 17.45; v piatok od 16.00 do 
17.15. Jakubovany: piatok 15.00 – 16.15, Orkucany: piatok 15.30 -17.15. 
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 14.00 bude 
modlitba posv. ruženca. Po nej nasleduje modlitba Krížovej cesty a pôstna kázeň. 
Jakubovany: 13.30 modlitba posv. ruženca, 14.00 krížová cesta. V Orkucanoch 13.30 
modlitba posv. ruženca, 14.00 krížová cesta. 
POĎAKOVANIE SSV Z riaditeľstva Spolku sv. Vojtecha v Trnave sme dostali list, 
v ktorom vedenie SSV vyjadruje poďakovanie miestnej skupine SSV v Sabinove 
 za poukázaný milodar v hodnote 109€. 
 
 

SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED PRVÝM PIATKOM 
 

 SABINOV JAKUBOVANY ORKUCANY 
PONDELOK 6.00-6.30 16.00 – 17.45   

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

ŠTVRTOK 6.00-6.30 16.00 – 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 
TÝŽDEŇ PO 1. PÔSTNEJ NEDELI -  27. 2. – 5. 3. 2023 

 

pondelok 
27. 2. 

Pondelok po 1. pôstnej nedeli Sabinov 
6.30 

+Miroslav +Andrej +Anna 
+Margita 

18.00 ZBP Marko (55 r.) 

utorok 
28. 2. 

Utorok po 1. pôstnej nedeli 
Sabinov 

6.30 ZBP Katarína (60 r.) 

18.00 
+Zlatica +Štefan +Veronika 

+Ján 
Jakubovany 18.00 +Anna 

streda 
1. 3. 

Streda po 1. pôstnej nedeli 
Sabinov 

6.30 +Jozef 

18.00 
ZBP Ľudmila, Pavol s rod. 

(40 r. sobáša) 
Orkucany 18.00 +Juraj +Anna +Ján 

štvrtok 
2. 3. 

Štvrtok po 1. pôstnej nedeli 
 

Sabinov 6.30 
ZBP syna Jozefa, Pavla 
s rod. a matku Helenu 

18.00 +Tomáš +Irena 

Jakubovany 18.00 
+Ján +Anna +Imrich +Irena 

+Imrich 

piatok 
3. 3. 

Piatok po 1. pôstnej nedeli 
 

Sabinov 
6.30 + členovia RB 

18.00 +Miroslav +Eva 
Jakubovany 17.00 ZBP členovia RB 

Orkucany 18.00 ZBP členovia RB 

sobota 
4. 3. 

Sobota po 1. pôstnej nedeli 
Večerné sv. omše 

z nasledujúcej nedele 

Sabinov 
6.30 ZBP členov RB 

18.00 +Peter +Jozef 

Jakubovany 18.00 + členovia RB  

nedeľa 
5. 3. 2. PÔSTNA NEDEĽA  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30  
18.00 ZBP Anton (90 r.) 

Jakubovany 10.30 ZBP Lenka s rod. 

Orkucany 9.00 
+Štefan +Helena +Jozef 

+Františka 
 


