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FARSKÝ LIST 10/2023 
5. MAREC 2023 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove 

2.PÔSTNA NEDEĽA 
 

 
 

 
BOH HĽADÁ STRATENÉHO 

POHĽADOM VIERY VIDIEŤ NÁŠHO PÁNA 
Niekedy, keď pozorujeme krajinu, ktorá je hmlistá alebo zamračená, máme pocit, že 
na nás pôsobí nevľúdne, ťažko, až skľučujúco. Inokedy zasa, keď svieti slnko, na oblohe 

niet ani obláčika a spievajú vtáky, tá istá krajina 
pôsobí na nás upokojujúco a doslova sa 
nadchýňame jej krásou. To isté sa dá povedať aj o 
ľudskej tvári. Úplne inak vyzerá tvár človeka 
ustarosteného, vyčerpaného, unaveného a 
smutného ako tvár človeka, ktorý prežíva radosť, 
pokoj a šťastie. Trom apoštolom bolo dopriate 
vidieť Božieho Syna v kontrastných podobách: na 
hore Tábor, kedy jeho tvár zažiarila v plnosti krásy 
Boha a oni boli doslova oslepení jeho zjavom a v 
Getsemanskej záhrade, kedy jeho tvár bola bez 
lesku, smutná až na smrť a tiekli po nej kropaje 
krvi. Medzi týmito dvomi Kristovými tvárami jeho 
život obsahoval celú škálu malých či väčších 
radostí, bolestí, sklamaní, únavy a všetkého, čo 

chcel zdieľať s nami. Jeho radosť alebo smútok sa tiež odrážali na jeho tvári. Udalosť z 
nedeľného evanjelia nás teda vyzýva, aby sme sa dokázali zahľadieť na Pána pohľadom 
silnej viery, aby sme videli jas jeho tváre a náš život aby sa rozžiaril jeho svetlom. Aj tu 
a teraz, počas svätej omše, máme spoločne precítiť zážitok z Hory premenenia. Je v 
moci každého z nás ako prežije svätú omšu, ako sa na ňu skoncentruje, aký úmysel si 
pred ňou vzbudí. Ak bude na ňu dobre disponovaný, všetko uvidí v úplne inom svetle. 
Aj keby mal v živote neviem akú ťažkosť a neúprosne naňho doliehal ťažký kríž, stačí 
sa obrátiť na Krista, ktorý všetko premení, rozžiari jeho tvár a s úsmevom sa vyzná s 

Prvé čítanie:    Odíď zo svojej krajiny, od svojich príbuzných                                                          (Gn 12, 1-4a) 
Žalm:                 TVOJE MILOSRDENSTVO, PANE, NECH JE NAD NAMI, AKO DÚFAME V TEBA.                                    (Ž 33) 
Druhé čítanie   Boh nás volá a posilňuje                                                                         (2 Tim 1, 8b-10) 
Evanjelium:      Tvár mu zažiarila sťa slnko                                                                                    (Mt 17, 1-9)                                                              
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apoštolom Petrom: Pane, dobre je mi tu. Tí, ktorí chodievate na hory, viete, čo je 
inverzia. Dolu je hmla, zatiahnutá obloha, nevľúdne počasie, ale čím vyššie 
vystupujete, tým viac pribúda svetla, až prídete k určitej hranici, kde je nebo modré, 
svieti slnko, vidieť do diaľky a oblaky pod vami sa javia ako veľké more svetla. Nie však 
každý dokáže vystúpiť na vysokú horu, ale na Horu premenenia môže a má vystúpiť 
každý. Pôstna doba je jedinečným časom tohto výstupu a hoci každý krok stojí námahu 
a odriekanie, predsa nás približuje k vrcholu. Tí, ktorí na pôstnu dobu nemajú žiadny 
duchovný program, zostávajú stáť niekde na úpätí, v hmle, ale tí, ktorí sa snažia 
pracovať na sebe, nebudú ľutovať výstup do výšky po strmom svahu odriekania. Na 
vrchole ich totiž bude čakať Ježiš, ktorý im ukáže svoju tvár, čo bude vidno aj na ich 
rozjasnených tvárach. (J. Adamus - trojica.sk - krátené)   

PÔSTNA ASKÉZA JE VYSTUPOVANIE NA VRCH 
Evanjelium o premenení Pána sa každoročne číta na 2. pôstnu nedeľu. Totiž v tomto 
liturgickom období nás Pán skutočne berie so sebou a vedie nás do ústrania. Hoci naše 
bežné povinnosti od nás žiadajú, aby sme zostali na svojich obvyklých miestach a žili 
často opakujúcu sa a niekedy nudnú každodennú rutinu, v Pôstnom období sme 
pozvaní vystúpiť „na vysoký vrch“ spolu s Ježišom, aby sme so svätým Božím ľudom 
prežívali osobitnú skúsenosť askézy. Pôstna askéza je úsilím, vždy povzbudzovaným 
milosťou, o prekonanie nedostatkov našej viery a toho, čo nám bráni nasledovať Ježiša 
na ceste kríža. Presne to potreboval Peter a ostatní učeníci. Aby sme hlbšie spoznali 
Učiteľa a plnšie pochopili a prijali tajomstvo Božej spásy uskutočnenej v úplnom 
darovaní seba samého z lásky, musíme sa ním nechať zaviesť do ústrania a do výšin, 
odpútajúc sa od priemernosti a 
márnosti. Treba sa vydať na 
cestu; na cestu na vrch, ktorá si 
vyžaduje námahu, obetu a 
sústredenie ako horská túra. Na 
konci výstupu, keď stoja s 
Ježišom na vysokom vrchu, sa 
trom učeníkom dostáva milosti 
vidieť ho v jeho sláve, 
žiariaceho nadprirodzeným 
svetlom, ktoré neprichádza 
zvonka, ale vyžaruje z neho samého. Božská krása tohto videnia bola neporovnateľne 
väčšia ako akákoľvek námaha, ktorú učeníci vynaložili pri výstupe na vrch Tábor. 
Rovnako ako pri každej namáhavej horskej túre: keď človek stúpa, musí mať oči 
pevne upreté na cestu, ale panoráma, ktorá sa na konci otvorí, ho prekvapí a odmení 
svojou nádherou. (Z Posolstva Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2023) 
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DETSKÉ OKIENKO   
Milé deti, Popolcovou stredou sme začali obdobie pôstu. Čas štyridsiatich dní, kedy 
sa pripravujeme na Veľkú noc. Je to čas, kedy sa zriekame a tak prinášame obetu, aby 
sme sa aspoň troška pripodobnili Kristovi v utrpení a s Ním ho zvládali prijímať aj vo 
svojom živote. Pozývam vás, milé deti, zapojiť sa do pôstnej aktivity "košík obety" 
pre Ježiša. Pri bočnom oltári Umučenie Ježiša bude položený "prázdn y košík", ak sa ti 
podarí čohosi sa zriecť počas tohto pôstneho obdobia, môžeš to so svojím menom 
napísať na lístoček, ak to bude niečo hmotné - sladkosť, hračka a pod. vhoď to s 
lístočkom do košíka, ak to bude internet, telefón, TV napíš na lístoček ako si využil čas, 
keď si sa toho zriekol. Určite Ježiš bude mať radosť z každej našej aj maličkej obety a 
raz ju odmení slávou neba, možno aj tým, že nám prejaví svoje milosrdenstvo!  
PS: Nebojte sa pôstu, lebo on nám pomáha viac sa pripodobňovať Pánu Ježišovi!  
Teším sa na ďalšie stretnutie, kaplán František 

FARSKÉ OZNAMY 
KRÍŽOVÁ CESTA A PÔSTNA KÁZEŇ Srdečne Vás opäť pozývame na popoludňajší 
program pôstneho obdobia: 14.30 modlitba Krížovej cesty a po nej pôstna kázeň na 
tému „Biblické postavy a ich duchovnosť“. Téma tejto nedele je postava Abraháma – 
kazateľ: ThLic. Jozef Pekár, farár-dekan vo Veľkom Šariši. 
ZDRUŽENIE FAUSTÍNUM pozýva na stretnutie v utorok 7. marca o 16.30 v priestoroch 
Farského úradu. 
NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU DUŠA Do pozornosti vám dávame nové číslo školského 
časopisu Duša, ktorý vydáva Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa v Sabinove. 
Okrem noviniek zo života školy v ňom nájdete zaujímavé články, rozhovory a 
umeleckú tvorbu žiakov. Cena za kus je 1,50 eur. 
FILMOVÝ DOKUMENT V deň nedožitých 99. narodenín otca kardinála Jozefa Tomka, 
v sobotu 11. marca 2023, uvedie RTVS o 20.10 hod. na programe Dvojka v premiére 
30 minútový spomienkový dokument s názvom „Červený pápež - Papa rosso.“  
Nový dokument ponúkne divákom najdôležitejšie udalosti kardinálovho života, jeho 
výraznú osobnosť a prácu pre univerzálnu cirkev, jeho poslanie a odkaz Slovensku, 
Európe i svetu.  
ZBIERKA NA CHARITU Srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste prispeli v zbierke na 
charitu, ktorá sa konala na 1. pôstnu nedeľu. Vyzbieralo sa 1395,76€. (Sabinov 
910,71€, Jakubovany 333,05€, Orkucany 152€). 
SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať: Patrik Zlatohlavý zo Sabinova a Patrícia 
Stolaríková z Mošurova. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, pre ktorú 
by ohlásení snúbenci nemohli platne prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na 
Farskom úrade. Snúbencov zverujeme do modlitieb farského spoločenstva. 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
TÝŽDEŇ PO 2. PÔSTNEJ NEDELI -  6. 3. – 12. 3. 2023 

 

pondelok 
6. 3. 

Pondelok po 2. pôstnej nedeli Sabinov 
6.30 ZBP rodiny 

18.00 
+Ján +Anna +Olina 

+Jana 

utorok 
7. 3. 

Utorok po 2. pôstnej nedeli 
Sabinov 

6.30 
+Mária +Ján 

+Bartolomej +Ján 
18.00 +Peter 

Jakubovany 6.00 
+Bartolomej +Helena 

+Andrej 

streda 
8. 3. 

Streda po 2. pôstnej nedeli 
Sabinov 

6.30 Na dobrý úmysel 

18.00 +Rudolf +Marta +Hanila 

Orkucany 18.00 
+Mária +Andrej 

+Kristína +Marián 

štvrtok 
9. 3. 

Štvrtok po 2. pôstnej nedeli 
 

Sabinov 6.30 +Ján 
18.00 +Anna 

Jakubovany 18.00 ZBP Anna, Peter 

piatok 
10. 3. 

Piatok po 2. pôstnej nedeli 
 

Sabinov 
6.30 +Ladislav +Agáta 

18.00 +Mária +Ján 

Orkucany 18.00 
+Štefan +Helena +Jozef 

+Anna +Eva 

sobota 
11. 3. 

Sobota po 2. pôstnej nedeli 
Večerné sv. omše 

z nasledujúcej nedele 

Sabinov 
6.30 +rod. Žembová 

18.00 +Ľudmila 

Jakubovany 18.00 
+Ján +Anton +Anna 

+Cecília +Jozef 

nedeľa 
12. 3. 

3. PÔSTNA NEDEĽA  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30  
18.00 ZBP Anton (90 r.) 

Jakubovany 10.30 ZBP rod. Drobňáková 

Orkucany 9.00 
ZBP Šimon, Matúš a 

rodičia 
 


