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FARSKÝ LIST 11/2023 
12. MAREC 2023 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove 

3.PÔSTNA NEDEĽA 
 

 
 

 
BOH HĽADÁ STRATENÉHO 

TÚŽBA PO ŽIVEJ VODE 
V rímskych katakombách nad hrobmi mučeníkov možno vidieť namaľovanú skalu,            
z ktorej vytryská prúd vody. V prvých dobách si takto kresťania pripomínali vieru v 
Krista. Žriedlo života a obraz im zároveň pripomínal krstnú vodu. Stretnutie smädného 

Ježiša pri Jakubovej studni 
so ženou Samaritánkou je 
pozvaním aj pre nás k 
úvahe o znovuobjavení 
pravdy o “živej vode“. 
Ježiš začína rozhovor so 
ženou prosbou:  „Daj sa 
mi napiť“ (Jn 4,7). Žena 
nevie, že na konci tohoto 
stretnutia uverí ona i 
samaritánske mesto 
Sychar v Ježiša ako 

Mesiáša, hoci Samaritáni sa so Židmi nestýkali. Ježišova prosba k žene stala sa darom, 
ktorému žena hneď neporozumela, hoci vyhovie prosbe neznámeho Žida. Ona mu 
podáva vodu z Jakubovej studne a on jej ponúka “živú vodu“, po ktorej človek nepocíti 
už smäd, pravda, čomu žena ešte nemôže porozumieť. Až vtedy, keď Ježiš vo svojej 
moci vševediaceho Boha jej rozpráva o jej piatich mužoch. Žena si tu s pomocou Božou 
uvedomuje svoju túžbu po Mesiášovi. Ježiš sa jej predstaví: „To som ja, čo sa 
rozprávam s tebou“ (Jn 4,26). Tak nadobúda rozhovor nový zvrat. Učeníci sa divia, keď 
vidia, že ich Učiteľ sa rozpráva so Samaritánkou a ešte väčší zvrat nastáva, keď Ježiš 
odmieta pokrm a hovorí o inom pokrme: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý 
ma poslal a dokonať jeho dielo“ (Jn 4,34). Voda, o ktorej začal Ježiš rozprávať, sa stáva 

Prvé čítanie:    Daj nám vodu na pitie!                                                                                                    (Ex 17, 3-7) 
Žalm:                 PANE, DAJ, ABY SME POČÚVALI TVOJ HLAS A NEZATVRDZOVALI SI SRDCIA.                                       (Ž 95) 
Druhé čítanie   Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého        (Rim 5, 1-2. 5-8) 
Evanjelium:      Prameň vody prúdiacej do večného života                                                         (Jn 4, 5-42)                                                              
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skutočnosťou, keď apoštoli dostávajú príkaz pred Ježišovým nanebovstúpením: 
„Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a 
naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni 
až do skončenia sveta“ (Mt 27,19-20). Tu sa začína nová éra vody, keď z príkazu Ježiša 
sa stáva “živou vodou“ pre celý svet až do skončenia sveta. Už vtedy táto voda vstúpila 
na dno duše ženy Samaritánky a ona vyznala svoj hriech. Táto voda otvára veriacemu 
človeku cestu k Božej láske, keď po krste znova a znova cez pokánie nachádza cestu k 
večnému životu. Pôstna doba je čas oživiť si svoj vzťah k “živej vode“. Vyžaduje si to 
položiť niekoľko základných otázok a pravdivých odpovedí.Poznáme vôbec “živú 
vodu“? Pýtame sa na zmysel života, pre koho a prečo žiť? (P. Ľ. Stanček CM - vincentini.sk - 
krátené)   

POZNAŤ BOŽÍ DAR 
Tretia pôstna nedeľa je charakteristická slávnym dialógom medzi Ježišom a 
Samaritánkou, ktorý vyrozprával evanjelista Ján. Žena chodievala každý deň čerpať 
vodu zo studne pochádzajúcej z čias patriarchu Jakuba. V ten deň tam našla Ježiša, 
sediaceho, „unaveného z cesty" (Jn 4,6). Svätý Augustín hovorí: „Nie nadarmo je Ježiš 
unavený ... Kristova sila ťa stvorila, Kristova slabosť ťa posilnila... Svojou silou nás 
stvoril, svojou slabosťou nás prišiel hľadať“ . Ježišovu únavu, znamenie jeho skutočnej 
ľudskosti, môžeme vidieť ako predohru utrpenia – s ňou niesol a zavŕšil dielo nášho 
vykúpenia. Osobitne v stretnutí so Samaritánkou pri studni sa objavuje téma Kristovho 
"smädu", ktorý vyvrcholí vo výkriku na kríži: „Žíznim.“ (Jn 19, 28). Zaiste, tento smäd 
má svoj fyzický základ. Ale Ježiš, ako znova hovorí Augustín, „mal smäd po viere tejto 
ženy“ , ako aj po viere nás všetkých. Boh 
Otec ho poslal, aby uhasil náš smäd po 
večnom živote, darujúc nám svoju 
lásku, ale pre prijatie tohto daru Ježiš 
žiada od nás vieru. Všemohúcnosť lásky 
vždy rešpektuje slobodu človeka; klope 
na srdce a trpezlivo čaká na jeho 
odpoveď. V stretnutí so Samaritánkou 
stojí v popredí symbol vody, ktorý jasne 
naznačuje sviatosť krstu, zdroj nového 
života skrze vieru v Božiu milosť. Kto sa 
v krste znovu narodí z vody a Ducha 
Svätého, vstúpi do reálneho vzťahu s Bohom, do synovského vzťahu, a môže ho 
uctievať „v duchu a pravde“ (Jn 4,23.24), ako znovu objasňuje Ježiš Samaritánke. 
Vďaka stretnutiu s Ježišom Kristom a daru Ducha Svätého viera človeka dosahuje svoje 
naplnenie ako odpoveď na plnosť Božieho zjavenia. Každý z nás sa môže stotožniť so 
ženou Samaritánkou: Ježiš na nás čaká najmä v tomto pôstnom období, aby prehovoril 
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k nášmu srdcu. Zastavme sa na chvíľu v tichu, vo svojej izbe, v kostole alebo na 
osamelom mieste. Načúvajme jeho hlasu, ktorý nám hovorí: „Keby si poznal Boží 
dar...".  (Benedikt XVI – Modlitba „Anjel Pána – 27.3. 2011 - krátené) 

DETSKÉ OKIENKO   
Milé deti, v stredu sme spoločne pokračovali v uvažovaní nad svätou omšou. Venovali 
sme sa prvej dôležitej časti svätej omše a 
to bohoslužbe slova - viac sme si priblížili 
homíliu, Vyznanie viery a spoločné modlitby 
veriacich. V rámci tejto prvej časti omše 
nesmieme zabúdať na to, že v centre 
pozornosti je Božie slovo, ktoré  nám Boh dáva 
do našich životov, aby sme mu verili, vyznávali 
ho a nasledovali! 
PS: Pôstny čas je pozvaním aj k tomu, aby sme viac prehĺbili svoj vzťah s Bohom - 
čítanie Písma je jeden zo spôsobov, nájdime si čas a otvorme si Písmo aj doma. 
Verím, že ste si oddýchli počas prázdnin, načerpali nové sily a teším sa na ďalšie naše 
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 Mojžiša – 
kazateľ: PhLic. Peter Gazda, farár v Prešove – Solivare 
ZBIERKA NA FARSKÉ POTREBY Nasledujúcu nedeľu, 19. marca sa uskutoční zbierka na 
potreby kostolov a farnosti. Zbierka bude pravidelná – tretiu nedeľu v mesiaci. Súvisí 
so značným zvýšením cien za energie a pomôže aj pri investičných akciách – opravách 
kostolov a fary. Do vyznačených schránok môžete dať svoj milodar podľa vlastného 
uváženia a možností. Pri tejto prílžitosti chcem znova poďakovať za všetky milodary, 
ktorými prispievate pre našu farnosť. Osobitne chcem poďakovať tým, ktorí zadaním 
trvalého príkazu na osobnom účte pravidelne prispievate na chod našej farnosti. 
POPOLUDNIE PRE DETI deti našej farnosti pozývame na ďalšie stretnutie, ktoré sa 
uskutoční v sobotu 18.3. so začiatkom o 14.00 na fare. Predpokladaný koniec je 
o 17.00. 
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 3. PÔSTNEJ NEDELI -  13. 3. – 19. 3. 2023 

 

pondelok 
13. 3. 

Pondelok po 3. pôstnej nedeli Sabinov 
6.30 +Jozef +Anton +Ján 

+Alžbeta +Veronika 

18.00 +Andrej 

utorok 
14. 3. 

Utorok po 3. pôstnej nedeli 
Sabinov 

6.30 +Ľudmila +Cyril +Florián 
+Cyril 

18.00 +Margita +Štefan 

Jakubovany 6.00 ZBP Daniel (50 r.) s rod. 

streda 
15. 3. 

Streda po 3. pôstnej nedeli 
Sabinov 

6.30 
Za nechcené a nenarodené 

deti, za starých a 
opustených 

18.00 +Bartolomej +Margita 
+Štefan +Anna  

Orkucany 18.00 +Juraj +Mária +Jozef 

štvrtok 
16. 3. 

Štvrtok po 3. pôstnej nedeli 
 

Sabinov 6.30 ZBP kaplánov Martina, 
Františka, Jozefa 

18.00 ZBP r.Lazorová 

Jakubovany 18.00 +Vincent +Margita 

piatok 
17. 3. 

Piatok po 3. pôstnej nedeli 
 

Sabinov 
6.30 +Jozef 

18.00 +Július 

Orkucany 18.00 +Ján +Alžbeta +Vincent 
+Antónia 

sobota 
18. 3. 

Sobota po 3. pôstnej nedeli 
Večerné sv. omše 

z nasledujúcej nedele 

Sabinov 
6.30 +Jozef +rod Miklošová a 

Novotná 

18.00 +Jozef 

Jakubovany 18.00 ZBP Jozef 

nedeľa 
19. 3. 

4. PÔSTNA NEDEĽA  
NEDEĽA RADOSTI 

(LAETARE) 

Sabinov 

7.30 ZBP Marko  

9.00  

10.30  

18.00  

Jakubovany 10.30 ZBP Jozef, Anna s rod. 

Orkucany 9.00 ZBP Jozef 

 


