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FARSKÝ LIST 12/2023 
19. MAREC 2023 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove 

4.PÔSTNA NEDEĽA 
 

 
 

 
BOH HĽADÁ STRATENÉHO 

SVETLO BOŽEJ PRAVDY 
Každého z nás zaplaví vlna dojatia, keď vidíme na ulici človeka s čiernymi okuliarmi na 
očiach a s bielou paličkou v ruke, ktorou oťukáva priestor pred sebou. Nevdojak 

začneme premýšľať o živote 
nevidiaceho človeka a vzápätí 
odháňame myšlienky, čo keby niečo 
podobné postihlo aj nás. Podobné 
dojatie sme mohli cítiť aj pri čítaní 
dnešného evanjelia, v ktorom 
evanjelista Ján opisuje uzdravenie 
človeka, ktorý bol od narodenia slepý. 
Jeho údel, samozrejme, zapôsobil aj 
na apoštolov a hoci boli poučení z 
Jóbovho prípadu, predsa ich 
ovplyvňoval starý židovský názor, že 

každé ľudské nešťastie je priamym následkom hriechu. Preto sa pýtali Ježiša: Rabbi, 
kto zhrešil – on alebo jeho rodičia –, že sa narodil slepý? Ale Ježiš im dal prekvapivú 
odpoveď: Nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. 
Musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Ide noc, keď nik nebude 
môcť pracovať. Kým som na svete, som svetlo sveta. A po týchto slovách nasledoval 
akt samotného uzdravenia.Všimnime si pri tomto uzdravení jeden zaujímavý fakt. 
Iným uzdraveniam totiž predchádzala podmienka viery uzdraveného, ale tento prípad 
sa z tohto rámca vymyká. Poradie je tu obrátené. Slepému bol najskôr daný zrak, a až 
potom prišla otázka viery v Ježiša Krista. Ježiš to okomentoval slovami: Majú sa na 
ňom zjaviť Božie skutky. Uzdravením sa ukázala Ježišova moc, dávať ľuďom svetlo 
Božej pravdy a viery, oživujúci princíp, ktorý vnáša do života pravý jas a osvetľuje jeho 

Prvé čítanie:    Pomazanie Dávida za kráľa Izraela                                                 (1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a) 
Žalm:                 PÁN JE MÔJ PASTIER, NIČ MI NECHÝBA.                                                                                                     (Ž 23) 
Druhé čítanie   Vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus                                                      (Ef 5, 8-14) 
Evanjelium:      Šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci                                                                                (Jn 9, 1-41)                                                              
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zmysel a cieľ. Desíme sa telesnej slepoty, ale či nám má byť ľahostajná slepota duše? 
Teraz snáď všetci cítime, že bez svetla viery sa nedá žiť. Lenže ako a kde ho hľadať? U 
Ježiša! Lebo tak, ako dal Ježiš svetlo očiam slepému od narodenia, tak dáva svetlo viery 
aj nám. Dáva nám ho ako veľký a nezaslúžený dar, ktorý môžeme, ale aj nemusíme, 
prijať. Záleží na nás. Boh nám šťastie nemôže nanútiť.Bože, ty si nám dal prirodzené 
svetlo očí a dávaš nám aj svetlo viery. Daj, prosíme, aby sme ho vedeli prijať. Nech 
vieme odolávať nástrahám tohto sveta, ako vedel odolávať slepý človek útokom 
farizejov a nedal sa odradiť od stretnutia s tebou. (J. Adamus - trojica.sk - krátené)   

SV. JOZEF – OCHRANCA CIRKVI 
Čo znamená, že sv. Jozef je „patrónom Cirkvi“? O tomto by som chcel dnes s vami 
uvažovať. Aj v tomto prípade nám evanjeliá poskytujú najsprávnejší kľúč na 
interpretáciu. Na konci každej udalosti, v ktorej je Jozef protagonistom, evanjelium 
uvádza, že berie so sebou Dieťa a jeho matku a robí to, čo mu Boh prikázal (porov. Mt 
1,24; 2,14.21). Vyniká tak skutočnosť, že Jozefovou úlohou je chrániť Ježiša a Máriu. 
On je ich hlavným ochrancom: „Ježiš a Mária, jeho  Matka, sú vskutku najcennejším 
pokladom našej viery“ (Patris corde, 5) a tento poklad chráni sv. Jozef. Ježiš, Mária a 
Jozef sú v istom zmysle prvotným jadrom Cirkvi. Ježiš je Bohočlovek, Mária, prvá 
učeníčka, je Matka; a Jozef je ochrancom. A aj my 
«sa musíme preto stále pýtať, či my sami zo všetkých 
svojich síl chránime Ježiša a Máriu, ktorí sú tajomne 
zverení aj našej zodpovednosti, našej starostlivosti, 
našej ochrane» (Patris corde, 5). A tu je veľmi krásna 
črta kresťanského povolania: chrániť. Kresťan je – 
môžeme povedať – ako sv. Jozef: má chrániť. Byť 
kresťanom neznamená len prijať vieru, vyznávať 
vieru, ale chrániť život, svoj vlastný život, život iných, 
život Cirkvi. Syn Najvyššieho prišiel na svet v stave 
veľkej slabosti: Ježiš sa narodil takýto, slabý, chabý. 
Chcel, aby ho niekto bránil, chránil, staral sa o neho. 
Boh dôveroval Jozefovi, rovnako ako Mária, ktorá v 
ňom našla ženícha, ktorý ju miloval a rešpektoval a 
vždy sa staral o ňu a o Dieťa. V tomto zmysle «je bezpochyby sv. Jozef ochrancom 
Cirkvi, pretože Cirkev je predĺžením Kristovho tela v dejinách rovnako ako sa v 
materstve Cirkvi odráža Máriino materstvo. V tom, že Jozef chráni Cirkev, naďalej 
chráni aj Dieťa a jeho matku, a aj my, keď milujeme Cirkev, milujeme tiež Dieťa a jeho 
matku» (tamtiež). Spýtajme sa sami seba, či vo svojom srdci milujeme Cirkev takú, aká 
je. Boží ľud na ceste s mnohými obmedzeniami, ale s veľkou túžbou slúžiť Bohu a 
milovať ho. Vskutku, len láska nás robí schopnými povedať plne, nezaujato pravdu, 
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povedať, čo je zlé, ale aj rozpoznať všetku dobrotu a svätosť, ktoré sú prítomné v 
Cirkvi, počnúc práve Ježišom a Máriou. Milovať Cirkev, chrániť Cirkev a kráčať s ňou.   
(Z Katechézy Svätého Otca Františka o sv. Jozefovi 16.2. 2022 - krátené) 

DETSKÉ OKIENKO   
Milé deti, v našom uvažovaní nad svätou omšou sme sa posunuli k jej druhej časti 
- bohoslužbe obety. V centre pozornosti je nekrvavá obeta Ježiša Krista, ktorý sa za 
nás pred 2000 rokmi obetoval na oltári kríža, aby sme my mali život. Každý jeden z nás 
sa môže aj do tejto časti zapojiť aktívne (okrem spevu a odpovedí) prinášaním 
obetných darov. Tie prinášali už aj veriaci v prvotnej cirkvi, keď po skončení omše sa 
stretávali na agape, kde prinesené dary spoločne požívali alebo ich rozdeľovali pre 
biednych a chudobných. Dnes pri každej jednej svätej 
omši prinášame minimálne chlieb a víno na obetu, nesmieme zabúdať Bohu priniesť 
a ponúknuť svoje čisté srdce a ochotné ruky, lebo to je najmilšia obeta!   
Úloha: Napíšte mi, čo symbolizuje chlieb a víno, ktoré prinášame ako obetné dary na 
každej svätej omši. 
Pozvanie: Milé deti, v tomto čase pôstu vás pozývam na pobožnosť krížovej cesty 
každý piatok (o 17.30) a nedeľu (o 14.30)! Pri tejto pobožnosti uvažujeme nad 
umučením Ježiša Krista a nad veľkosťou jeho obety za nás na kríži! 
Teším sa na ďalšie spoločné stretnutie, kaplán František 

FARSKÉ OZNAMY 
KRÍŽOVÁ CESTA A PÔSTNA KÁZEŇ bude dnes popoludní od 14.30. Témou pôstnej 
kázne je dnes postava kráľa Dávida. 
SLÁVNOSŤ SV. JOZEFA vychádza v tomto roku na dnešnú nedeľu. Slávenie pôstnej 
nedele má ale prednosť, preto sa slávnosť prekladá na pondelok. Nie je to prikázaný 
sviatok. 
PRIAMY PRENOS RTVS Nasledujúcu nedeľu bude svätá omša o 10.30 z nášho 
farského kostola vysielaná v priamom prenose na Dvojke RTVS. Z toho vyplývajú aj 
isté technické obmedzenia. To neznamená, že sa radšej vyhnete tejto sv. omši... 
Aktívne sa zúčastňujte spevom a odpoveďami. Buďte prosím disciplinovaní 
a rešpektujte pokyny. 
ZMENA ČASU Pripomíname zmenu času zo zimného na letný, v sobotu v noci sa 
hodiny posúvaju o hodinu dopredu. 
ZBIERKA NA FARSKÉ POTREBY Dnešnú nedeľu je zbierka na potreby našich kostolov 
a našej farnosti. Svoje milodary môžete odovzdať do vyznačených schránok. Srdečné 
Pán Boh zaplať!  
SPOVEĎ CHORÝCH Chorých navštívime pred Veľkou nocou 27.-29. marca. Prosíme 
Vás, aby ste do nedele 26.3. nahlásili tých chorých, ktorí chcú prijať sviatosť 
zmierenia. Nie je potrebné nahlasovať tých, ku ktorých chodíme pravidelne pred 
prvým piatkom. 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
TÝŽDEŇ PO 4. PÔSTNEJ NEDELI -  20. 3. – 26. 3. 2023 

 

pondelok 
20. 3. 

SV. JOZEF,  
ŽENÍCH PANNY MÁRIE 

slávnosť 

Sabinov 
6.30 +Jozef +Terézia +Anna 

18.00 +Pavol  

Jakubovany 18.00  

Orkucany 18.00 + rod Šitárova a Vargova 

utorok 
21. 3. 

Utorok po 4. pôstnej nedeli 
Sabinov 

6.30 ZBP Gabriela, František 
s rod. 

18.00 ZBP Vladimír (40 r.) s rod. 

Jakubovany 6.00 ZBP Mária s rod. 

streda 
22. 3. 

Streda po 4. pôstnej nedeli 
Sabinov 

6.30 +Vincent +Ladislav 
+Margita 

18.00 +rod. Imrich a Pavlinský  

Orkucany 18.00 +Helena +Ladislav 
+Vincent +Jozef 

štvrtok 
23. 3. 

Štvrtok po 4. pôstnej nedeli 
 

Sabinov 6.30 +Ladislav 

18.00 +Imrich +Ján +Mária 

Jakubovany 18.00 ZBP Anna (75r.) s rod. 

piatok 
24. 3. 

Piatok po 4. pôstnej nedeli 
Večerné sv. omše 

z nasledujúcej slávnosti  

Sabinov 
6.30 ZBP Bohuznámej 

18.00 Za snúbencov 

Orkucany 18.00 +Ladislav +Miroslav +Eva 

sobota 
25. 3. 

ZVESTOVANIE PÁNA  
slávnosť 

Večerné sv. omše 
z nasledujúcej nedele 

Sabinov 
6.30 +Jozef 

18.00 ZBP Petry s rod. 

Jakubovany 18.00 +Jozef 

nedeľa 
26. 3. 

5. PÔSTNA NEDEĽA  

Sabinov 

7.30  

9.00  

10.30  

18.00 +Anton (1.výr.) 

Jakubovany 7.30 ZBP rod.Šeteščáková 

Orkucany 9.00 ZBP Jozef 

 


