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Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

2. ADVENTNÁ NEDEĽA  
 

 
 
 
 

 
ŽIVOT CIRKVI JE NEUSTÁLYM ADVENTOM 

Ľudia skôr narodení si ešte pamätajú návraty spoluobčanov zo zajatia, z vyhnanstva alebo z 
cudziny po skončení vojny. Zástupy ľudí boli nútené odísť z domovov, pričom si mohli zobrať 
iba tie najnutnejšie veci. Tí, čo prežili, len s batôžkom v rukách, vyhladovaní, unavení, ale plní 
očakávania sa doslova vliekli späť domov. A hoci museli prekonať rôzne prekážky, v ich očiach 

svietila jediná túžba, čím skôr prísť domov, lebo len tam budú 
môcť žiť dôstojným, slobodným a šťastným životom. V týchto 
ľuďoch bola veľká radosť z návratu. Takto podobne prežíval 
aj vyvolený národ svoj návrat z Babylonského zajatia, z 
ktorého sa mohli vrátiť až po sedemdesiatich rokoch. Po 
dlhom a namáhavom putovaní sýrskou púšťou, prichádza 
konečne domov, do Jeruzalema, na miesto, kde sa bude učiť 
prinášať Bohu čisté obete. Žalm, ktorý sme počuli po prvom 
čítaní je ozvenou ich radosti a viery: Veľké veci urobil s nami 
Pán a máme z toho radosť. V návrate videli osobitné Božie 
dielo. Návrat Izraelitov zo zajatia je znamením iného, veľkého 

návratu a vyslobodenia – z hriechu. Ich Jeruzalem je iba obrazom iného Jeruzalema, svetlo v 
ich chráme je iba malou sliepňajúcou lampou v porovnaní so svetlom, ktoré príde. Proroci im 
to hovorili, lebo v prorockom duchu videli Nové mesto, vyzdobené Božou slávou ako matku 
nového ľudu, ktorá naradostená očakáva príchod svojich roztratených detí. Boh ich privádza 
naspäť. Tentokrát však už to nie sú iba Izraeliti, ale ľudia zo všetkých národov, lebo Boh 
všetkému, čo je pod nebom, ukáže svetlo spásy. Ľudia teda proroctvá poznali aj im verili, iba 
sa pýtali: Kedy sa to stane? Kedy príde sľúbený vykupiteľ? Evanjelista Lukáš nám dnes hovorí, 
kedy sa to stalo, kedy sa splnili slová prorokov: V pätnástom roku vlády cisára Tibéria... Vtedy 
Ján Krstiteľ na brehoch Jordánu hlasne volal: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! 
A Pán skutočne prišiel a my všetci, keďže poznáme všetko, čo sa stalo, v nemom úžase hľadíme 
na spásu, ktorú nám priniesol. Aj náš život je púšťou, ktorou prechádzame do našej pravej 
vlasti, k Bohu. Mnohí, premnohí, pritom zblúdili a blúdia, dostali sa do zajatia a stratili smer, a 

Prvé čítanie: Boh ukáže tvoj lesk                                                                                                 (Bar 5, 1-9) 
Žalm: VEĽKÉ VECI UROBIL S NAMI PÁN A MÁME Z TOHO RADOSŤ                                                                                  (Ž 126) 
Druhé čítanie: Buďte čistí a bez hany pre Kristov deň                                                    (Flp 1, 4-6.8-11) 
Evanjelium: Každé telo uvidí Božiu spásu                                                                                   (Lk 3, 1-6) 
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ak sa aj niekedy zatúžia z neho dostať, nepoznajú cestu alebo nemajú dostatok síl ju hľadať. 
Preto Boh posiela Syna, ktorý sa stavia do čela nespočítateľného ľudského zástupu, aby nás 
vyviedol z otroctva, zo zajatia hriechu a smrti, do slobody a slávy Božích detí. Vedie nás do 
svojho kráľovstva, do Cirkvi, ktorá nás čaká ako matka. Privádza jej deti zo všetkých národov, 
kmeňov a jazykov, pričom pred nikým nezastiera ťažkosti cesty návratu, ale zároveň blahoslaví 
tých, ktorí po tejto ceste sú ochotní kráčať. Ježiš kráča na čele ľudského zástupu ako Záchranca 
a Spasiteľ, ale pred ním kráča veľká ľudská osobnosť – Ján Krstiteľ a volá: Pripravte cestu 
Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Na druhý Pánov príchod však stále čakáme. Život Cirkvi je 
neustálym adventom, neustálou prípravou ciest, vyrovnávaním chodníkov a putovaním zo 
zajatia do nebeského Jeruzalema. (J. Adamus - trojica.sk – krátené) 
 

DETSKÉ OKIENKO   
Milé deti, v tomto týždni sme sa zamýšľali nad významom prvej sviece na adventnom venci – 
svieci NÁDEJE. V príbehu o ockovi a synovi, sa blikotajúce svetlo prvej adventnej sviece stalo 
veľkou nádejou, vo chvíli, keď si už začali zúfať. 
Tento prvý týždeň adventu sme v spoločnom adventnom putovaní mohli aj my vliať „svetielko“ 
nádeje do života druhých - práve cez obdarovanie druhých ceruzkou či perom, pomocou pri 
varení, vyčarením úsmevu na tvári druhých, návštevou starých rodičov, vďačnosťou či 
modlitbou za druhých. Milé deti, povzbudzujem vás k vytrvalosti vo vašich predsavzatiach 
počas adventu, lebo aj toto môže byť ako to maličké svetielko, ktoré prinesie veľkú nádej do 
našich životov.  Bonusová úloha: Keď sa spoločne zídete pri modlitbe okolo adventného venca, 
prvú sviecu by mohlo zapáliť najmladšie dieťa a druhú to najstaršie dieťa v rodine.  
Myslím na vás v modlitbe, teším sa na skoré stretnutie, kaplán František  
 

NEPOŠKVRNENÁ KRÁSA NAŠEJ MATKY NÁS PRIŤAHUJE 
Mária bola spasená Kristom, ale osobitným spôsobom, lebo Boh chcel, aby matka jeho Syna už 
od momentu svojho počatia nebola dotknutá hriechom. A tak bola 
Mária počas celého svojho pozemského života oslobodená od 
akejkoľvek poškvrny hriechu, bola „plná milosti“ (Lk 1,28), ako ju 
oslovil anjel, a tešila sa osobitnému pôsobeniu Ducha Svätého, aby 
mohla vždy udržiavať dokonalý vzťah so svojím synom Ježišom; 
naviac, bola učeníčkou Ježiša: Matkou a učeníčkou. No hriech v nej 
nebol. Vo veľkolepom hymne, ktorým sa začína List Efezanom 
(porov. 1,3-6.11-12),  nám sv. Pavol dáva pochopiť, že každé ľudské 
bytie je stvorené Bohom na dosiahnutie tej plnosti svätosti, tej 
krásy, do ktorej bola odetá Panna Mária už od počiatku. Cie ľ, ku 
ktorému sme volaní, je aj pre nás darom od Boha, ktorý – ako 
hovorí apoštol – „si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme 
boli svätí a nepoškvrnení v láske“ (porov. v. 4); v K ristovi si nás 
predurčil (porov. v. 5), aby sme raz boli úplne slobodní od hriechu. 
Toto je tá milosť, zadarmo daný dar od Boha. To, čo sa Márii udialo na začiatku, pre nás nastane 
na konci, po tom, čo prejdeme očistným „kúpeľom“ milosti Božej. To, čo nám otvára bránu do 
raja je Božia milosť, ktorú sme verne prijali. Všetci svätí a sväté prešli touto cestou. Aj tí 
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najnevinnejší boli totiž poznačení dedičným hriechom a zo všetkých síl bojovali proti jeho 
následkom. Prešli cez „úzku bránu“, ktorá vedie do života (porov. Lk 13,24). Viete, kto bol prvý, 
o ktorom máme istotu, že vstúpil do raja? Niekto, kto bol „málo dobrý“: jeden z tých dvoch, čo 
boli ukrižovaní s Ježišom. Obrátil sa na neho so slovami: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš 
do svojho kráľovstva“. A Ježiš mu odpovedal: „Dnes budeš so mnou v raji“ (Lk 23,42-43). Božia 
milosť je ponúknutá všetkým; a mnohí, ktorí na tejto zemi sú poslední, v nebi budú prvými 
(porov. Mk 10,31). Ale pozor. Neoplatí sa byť vypočítaví: neustále odkladať  dôkladnú previerku 
vlastného života využívajúc Pánovu trpezlivosť. On je trpezlivý, on na nás čaká, je vždy 
pripravený dať nám svoju milosť. Môžeme oklamať ľudí, ale Boha nie, on pozná naše srdce 
lepšie ako my sami. Využime súčasný okamih! Toto je ten zaručený kresťanský zmysel využitia 
prítomného dňa: nie tešiť sa zo života pre okamih, ktorý je prchavý, nie, tak zmýšľa svet. Ale 
prijať dnešok, aby sme povedali „nie“ zlu a „áno“ Bohu; otvoriť sa jeho milosti; prestať sa 
konečne uzatvárať do seba dostávajúc sa do pokrytectva. Pozrieť sa do tváre vlastnej realite, 
takí akí sme; uznať si, že sme nemilovali Boha a blížneho tak, ako sme mali, a vyznať to. Toto 
je začatím cesty obrátenia, prosiť predovšetkým Boha o odpustenie vo sviatosti zmierenia, 
a potom napraviť zlo spôsobené druhým. Ale vždy byť otvorení milosti. Pán klope na naše 
dvere, klope na naše srdce, aby s nami nadviazal priateľstvo, spoločenstvo, aby nám daroval 
spásu. Toto je pre nás cesta, ako sa stať „svätými a nepoškvrnenými“. Nepoškvrnená krása 
našej Matky je nenapodobniteľná, no zároveň nás priťahuje. Zverme sa jej a raz a navždy 
povedzme „nie“ hriechu a „áno“ milosti. (Príhovor Svätého Otca Františka pri modlitbe Anjel 
Pána 8.12.2020) 

FARSKÉ OZNAMY 
KOSTOLY OTVORENÉ Naďalej sú zakázané verejné bohoslužby Kostoly našej farnosti sú 
otvorené iba k súkromnej modlitbe v priestoroch predsiení. 
ÚMYSLY SV. OMŠÍ sú uvedené v liturgickom prehľade. Budú odslúžené podľa pôvodného 
rozpisu kňazmi našej farnosti ako boli zapísané.  
INDIVIDUÁLNA PASTORÁCIA je dovolená. Preto sme k dispozícii k vysluhovaniu sviatosti 
zmierenia v pondelok – piatok od 10-12h a od 15-17h po predchádzajúcom telefonickom 
dohovore. Je dôležité prihlásiť sa, aby sme sa vyhli zhromažďovaniu väčšieho počtu osôb 
v priestore kostolov. Rovnako aj podávanie sv. prijímania. Samozrejme to platí aj pre filiálne 
kostoly.  
VYSIELANIE SV. OMŠÍ v tomto období nás môžete sledovať ráno 6.45 aj večer o 18.00. 
V nedeľu sú vysielané sv. omše z Farského kostola o 7.30 aj o 10.30. 
 
PODPORA NAŠEJ FARNOSTI Ďakujeme všetkým, ktorí nám venovali svoje milodary. Veľmi si to 
vážime a vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!  Ak by ste chceli v tomto čase, keď nie je 
možnosť obetovať milodar „do zvončeka“ podporiť našu farnosť môžete to urobiť aj 
poskytnutím milodaru priamo na účet konkrétneho kostola: (číslo účtu je v tvare IBAN) 
JAKUBOVANY: SK53 0900 0000 0005 0523 2958 
ORKUCANY:     SK33 0900 0000 0005 0491 8747 
SABINOV:         SK59 0900 0000 0000 9628 1723 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
TÝŽDEŇ PO 2. ADVENTNEJ NEDELI – 6. – 12.12.2021 

 

pondelok 
06. 12.  

Sv. Mikuláš, biskup 
spomienka 

Sabinov 
6.45 

ZBP Vladimír (60r.), Milena 
(20r.), Marína (18r.) 

18.00 
+Pavol +Anna +Ondrej 

+Štefan 

utorok 
07. 12. 

Sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi 
Spomienka 

Večerná sv. omša z nasl. slávnosti 
Sabinov 

6.45 ZBP Rudolf a Mária 

18.00 
1. ZBP Alžbeta, Mária 

2. +Anna +Margita +Tomáš 

streda 
08. 12. 

 
Nepoškvrnené Počatie 

Preblahoslav. Panny Márie 
Slávnosť 

Sabinov 
6.45  

18.00 Za farnosť 

Jakubovany 18.00 ZBP Ján a deti 
Orkucany 18.00 ZBP Pavel s rodinou 

štvrtok 
09. 12. 

Féria po 2. adventnej nedeli Sabinov 

6.45 +Mária 

18.00 
1. ZBP Bruno – Gabriel, 

Eleonóra, Denisa 
2. Ladislav 

piatok 
10. 12. 

Féria po 2. adventnej nedeli Sabinov 
6.45 

+Anton + Jozef +Demeter 
+Oľga 

18.00 
1. +Alžbeta 

2. +Hana 

sobota 
11. 12. 

Féria po 2. adventnej nedeli 
večerná sv. omša z nasl. nedele 

Sabinov 

6.45 ZBP Ján s rodinou 

18.00 
1.+Jozef +Katarína +Ján 

+Anna 
2. +Miroslav 

nedeľa 
12. 12. 

3. ADVENTNÁ  
NEDEĽA  

(NEDEĽA GAUDETE)  

Sabinov 
7.30  

10.30 Za farnosť 
Jakubovany 10.30 + Peter 

Orkucany 10.30 ZBP Jakub a Petra 
 

MODLITBA K SV. MIKULÁŠOVI  
Dobrý svätý Mikuláš, ktorý prinášaš radosť deťom, daruj môjmu srdcu detského ducha a 
nauč ma rozdávať šťastie okolo sebe. Ty, ktorého sviatok nás pripravuje na Vianoce, priprav 
moju vieru na prijatie tajomstva narodenia Krista. Svätý Mikuláš, patrón detí, svätý a štedrý 
biskup, daj, nech nás tvoj príklad inspiruje k štedrosti a veľkorysosti. Svätý Mikuláš, bol si 
láskavý a veľkorysý muž, zvláštny priateľ detí. Daj, aby sme dokázali byť vďační ľudom, ktorí 
nás majú radi. Dopraj nám, nech vieme ich láskavosť oplatiť láskou a bez váhania. Svätý 
Mikuláš, patrón detí a biskup z Východu, vyzývame Ťa, príď medzi nás a požehnaj nám. Chráň 
nás pred neúprimnosťou, zlobou a neláskou. Zbav nás úzkosti a bezradnosti, a dopraj nám, 
aby sme sa mohli radovať z blížiaceho sa príchodu Krista. (Zdroj: www.navrsku.fara.sk)  


