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FARSKÝ LIST 13/2023 
26. MAREC 2023 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove 

5.PÔSTNA NEDEĽA 
 

 
 

 
BOH HĽADÁ STRATENÉHO 

KRISTUS MÁ MOC VZKRIESIŤ 
V čom je sila správneho prežívania pôstnej doby? Opravdivé prežívanie pôstnej doby 
dáva nádej večného života. To preto, lebo pôstne obdobie, kedy si pripomíname 

utrpenie a smrť Krista, vrcholí 
veľkonočným aleluja. Je 
bohatstvom veriacich, keď 
nielen slovami, ale aj skutkami 
veria slovám, ktoré Ježiš 
povedal Marte, sestre Lazára: 
„Ja som vzkriesenie a život. Kto 
verí vo mňa, bude žiť, aj keď 
umrie. A nik, kto žije a verí vo 
mňa, neumrie naveky“ (Jn 
11,25-26). Nielen v pôstnej 
dobe si uvedomujeme “smrť a 
život“. Ježiš neodstránil smrť, 

ale sám okúsil celú jej trpkosť, stal sa nám podobný aj v umieraní, aby nám dal nádej 
svojím víťazstvom nad smrťou, svojím zmŕtvychvstaním. Vzkriesenie Lazára nie je len 
opis nejakej udalosti, faktov, oboznámenie o niečom, čo bolo a nemalo by mať vplyv, 
odozvu u všetkých ľudí do konca čias. Vzkriesenie Lazára je svedectvom o moci Krista 
a výzvou prijať ho za svojho Boha, budovať svoj život viery. Ježiš chce dať každému 
večný život. Priateľstvo medzi Ježišom a Lazárom máme prijať ako výzvu pre každého 
človeka, že Ježiš nás chce mať pri sebe vo svojom kráľovstve. Aj Lazár ešte raz musel 
zomrieť, pretože smrť je bránou do nového života. Smrť sa tak stáva nádejou, kde už 
nebude žiaľ, ani bolesť, ani lúčenie. Tým zodpovednejšie máme pristupovať k svojmu 
životu. Pôstny čas, ku ktorému patrí sviatosť zmierenia, má vyvrcholiť veľkonočným 

Prvé čítanie:    Vložím do vás svojho ducha a ožijete                                                                    (Ez 37, 12b-14) 
Žalm:                 U PÁNA JE MILOSRDENSTVO A HOJNÉ VYKÚPENIE.                                                                              (Ž 130) 
Druhé čítanie   Vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych                  (Rim 8, 8-11) 
Evanjelium:      Ja som vzkriesenie a život                                                                                   (Jn 11, 1-45)                                                              
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aleluja, ktoré nesie znamenie nového a večného života. Nemyslime si, že Kristov 
prísľub nového života musíme prežiť len nad hrobom niekoho drahého. Dostatočnou 
príležitosťou je pôstny čas. Prežiť zodpovedne k svojej duši pôstny čas je zárukou 
pravej veľkonočnej radosti. Viera v Boha chráni pred všetkým, čo je proti životu. Kto 
žije s Bohom, nemusí mať strach. (J. Adamus - trojica.sk - krátené)   

TRI VZÁCNE RADY PRE SNÚBENCOV 
1. Rada: Jazyk lásky - každý má svoj spôsob, akým prijíma lásku a cíti sa milovaný. 
Existuje 5 jazykov lásky - spoločne si môžete urobiť test, a tak spoznať jazyk lásky svojej 
polovičky a učiť sa ním "hovoriť". 2. Rada: Spoločná modlitba - modlitba je pre pár 
veľmi silná a potrebná. V úprimnej 
modlitbe sa stávate citlivejšími a pri 
modlitbe vlastnými slovami otvárate svoje 
srdce nie len Bohu ale aj svojej polovičke. 
Modlitba pomáha prejsť rôznymi 
obdobiami vzťahu, preto je skvelé 
budovať si spoločnú úprimnú modlitbu. V 
čase nášho už vážnejšieho chodenia sme 
si kúpili spoločný kríž, ktorý sme so sebou 
nosili na rande a večer pred lúčením sme 
sa pri ňom a s ním modlili. Bol to ten istý kríž, na ktorý sme v deň svadby prisahali. 
Tento kríž je teraz súčasťou nášho domova a modlíme sa pri ňom aj s našimi deťmi. 3. 
Rada: Budujte spoločné koníčky ale aj vlastné. Je skvelé mať niečo, čo vás ako pár 
spája, pri čom zažívate nezabudnuteľné chvíle. Môže to byť turistika, príroda, tanec, 
bicykel, cestovanie, dobrovoľníctvo..... V čase chodenia si takto zhromažďuje pekné 
spomienky, z ktorých môžete čerpať vtedy, keď príde obdobie, že sa to možno nebude 
dať spoločne absolvovať. Vtedy je zasa dobré mať niečo svoje, čo bude psycho-
hygienou, keď to bude potrebné. Navzájom si pomôžete vytvorením priestoru pre 
tento čas. (Autorka je matka rodiny – zaznamenal: Lukáš Jaklovský) 
 

DETSKÉ OKIENKO   
Milé deti, vrámci svätej omše a jej druhej časti bohoslužby obety sme spoločne 
uvažovali a vysvetľovali si ďalšie úkony. Po prinesení obetných darov sa do popredia 
sa dostáva ľudská vďačnosť Bohu za všetky dary a dobrodenia, ktoré sa nám 
dostávajú. To vyjadrujú aj úvodné modlitby bohoslužby obety vrámci svätej omše. 
Teda po prijatí darov, kňaz pozdvihuje paténu a kalich a v tichej modlitbe zvelebuje 
Boha, následne sa modlí modlitbu nad týmito darmi a prechádza až k prefácii, v 
ktorej aj spevom vyjadruje vďačnosť Bohu. Nezabúdajme aj my na vďačnosť, lebo ona 
je pamäťou srdca!  
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Úloha: Čo je to prefácia?  
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 poslednej 
pôstnej kázne je dnes postava kráľa Šalamúna. Nasledujúca nedeľa je Palmová nedeľa, 
kedy budeme spovedať a preto už popoludňajší program nebude. 
SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED VEĽKOU NOCOU Nasledujúca nedeľa je už Palmovou 
(Kvetnou) nedeľou, čo je znamením bezprostrednej blízkosti veľkonočných sviatkov. 
Treba sa na nich pripraviť aj prijatím sviatosti zmierenia. Vo Farskom kostole môžete 
prijať sviatosť zmierenia v sobotu a nedeľu (1.-2.4.) kedy budeme spovedať (všetci 
kňazi sabinovského dekanátu) od 15.00-17.30. Prosím využite túto možnosť! Rozpis 
spovedania v celom dekanáte nájdete na výveskách našich kostolov a na webovej 
stránke farnosti. 
SPOVEĎ CHORÝCH Chorých navštívime pred Veľkou nocou 27.-29. marca. Pred 
návštevou vás budeme kontaktovať telefonicky. 
PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA  - NEDEĽA UTRPENIA PÁNA nasledujúca nedeľa je 
začiatkom Svätého týdňa. Začína spomienkou na Pánov vstup do Jeruzalema. 
Pripomenieme si ho procesiou spred malého kostola pri sv. omšiach o 7.30, 9.00 
a 10.30. Pri večerných sv. omšiach v sobotu a nedeľu sa procesie nekoná. Prosím, 
prineste si so sebou ratolesti (bahniatka), ktoré budú v ten deň požehnané. Liturgia 
pokračuje bohoslužbou slova, kedy sa tiež prednáša – u nás spieva- správa o umučení 
Pána – Pašie. Počas pašií stojíme. 
FATIMSKÁ POBOŽNOSŤ PRVEJ SOBOTY vo Farskom kostole v sobotu ráno o 6.30, po 
nej nasleduje sv. omša. V Jakubovanoch v sobotu o 17.15. 
POBOŽNOSŤ PRVEJ NEDELE vo Farskom kostole o 14.00 modlitba posv. ruženca 
a výmena ružencových tajomstiev. Modlitba Krížovej cesty nebude. Jakubovany 
a Orkucany: 14.00 Modlitba posv. ruženca, po nej Modlitba Krížovej cesty a výmena 
ružencových tajomstiev. 
MODLITBY CHVÁLY Srdečne vás pozývame na marcové modlitby chvály 31. 3. 2023 
(piatok) po večernej sv. omši (18.45) v malom kostole. 
ZDRUŽENIE FAUSTÍNUM bude mať svoje pravidelné stretnutie v utorok 28.3. o 16.30 
v priestoroch Farského úradu. 
ZBIERKA NA FARSKÉ A KOSTOLNÉ POTREBY Minulú nedeľu bola zbierka na farské 
a kostolné potreby. Vyzbieralo sa: Sabinov: 1876,36€; Orkucany 617,15€; Jakubovany 
874,95€. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať! 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
TÝŽDEŇ PO 5. PÔSTNEJ NEDELI -  27. 3. – 2. 4. 2023 

 

pondelok 
27. 3. 

Pondelok po 5. pôstnej nedeli Sabinov 
6.30 +Andrej +Anna +Jozef 

18.00 ZBP Gabriel (60 r.)  

utorok 
28. 3. 

Utorok po 5. pôstnej nedeli 

Sabinov 
6.30 

+Filoména +Konštantín 
+Mária +Bartolomej 

18.00 ZBP Ján (65 r.) 
Jakubovany 6.00 ZBP Tamara a Joachim 

Orkucany 18.00 
+Mária +Vasiľ +Anna 

+Viktor 

streda 
29. 3. 

Streda po 5. pôstnej nedeli Sabinov 
6.30 +Darina 

18.00 ZBP Július (60 r.) s rod.   

štvrtok 
30. 3. 

Štvrtok po 5. pôstnej nedeli 
 

Sabinov 
6.30 +Marek +Alena +Juraj 

18.00 
+Jozef +Andrej +Alžbeta 

+Juraj 
Jakubovany 18.00 +Anton +Mária (1.výr.) 

piatok 
31. 3. 

Piatok po 5. pôstnej nedeli 
Sabinov 

6.30 +Peter 
18.00 ZBP Zuzana (35 r.) 

Orkucany 18.00 ZBP Jozef s rod. 

sobota 
1. 4. 

Sobota po 5. pôstnej nedeli 
Večerné sv. omše z nasledujúcej 

nedele 

Sabinov 
6.30 ZBP čl.RB 

18.00 +Ondrej 

Jakubovany 18.00 ZBP rod.Reváková 

nedeľa 
2. 4. 

PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA 
NEDEĽA UTRPENIA PÁNA  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 10.30 ZBP Mária 

Orkucany 9.00 +Anna 

 


