
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rímskokatolícka farnosť Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa,  Námestie slobody 31, 083 01 Sabinov,  051/4523784;  

www.farnostsabinov.sk;  sabinov@rimkat.sk; IBAN: SK59 0900 0000 0000 9628 1723 
Úradné hodiny -  kancelária: Pondelok - piatok 9-10h, 16-17h. Streda: iba 9-10h. 

V prvopiatkovom týždni kancelária iba dopoludnia! 

               FARSKÝ LIST 52/2021 
26. DECEMBER 2021 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

NEDEĽA SVÄTEJ RODINY – JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA 
 

 
 
 
 

 
ŽIŤ V RODINE VO VZÁJOMNEJ LÁSKE A V LÁSKE K BOHU 

 Dnešná nedeľa Svätej rodiny má v nás prehĺbiť zmysel pre rodinnú súdržnosť a pospolitosť. 
Túto skutočnosť potvrdzujú aj liturgické čítania. Dnešné prvé čítanie by sme mohli nazvať: Ako 
sa rodia veľké osobnosti. Bola to matka, ktorá si od Boha vyprosila syna, a ktorá ho aj zasvätila 

Bohu. Anna bola neplodná, ale 
Pán vypočul jej modlitbu a splnil 
jej túžbu. Dal jej syna Samuela. 
Deti sú skutočne Božím darom, 
jemu patria a ich poslaním je 
slúžiť Bohu. To je prvotné 
poslanie každého jedného z nás. 
Každý kresťan je v prvom rade 
synom Boha a patrí do rodiny 
Božích detí. Svätý Ján nám v 
druhom čítaní hovorí, že 
najväčším darom, ktorý máme od 

Boha, je, že sme Božie deti. Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi 
a nimi aj sme. Božie synovstvo je nám darované ako závdavok spásy, ktorý má dospieť k plnosti. 
To je dôvod a základ našej rodinnej lásky aj nášho ľudského bratstva. Keď v roku 1921 zaviedol 
pápež Benedikt XV. sviatok Svätej rodiny, chcel podporiť zo všetkých strán ohrozovanú rodinu 
a pripomenúť vládam vo všetkých štátoch sveta, že rodina je ustanovená samým Stvoriteľom 
a ničím sa nedá nahradiť. Aj priamo rodinám chcel pripomenúť, že Ježiš žil väčšinu svojho života 
v rodine, tam bol vychovávaný, tam vyrástol. Chcel rodičom pripomenúť, že sú nielen pri zrode 
telesného života, ale aj Božieho života, že rodina je miesto, kde si deti majú vypestovať cnosti 
a dobré návyky. Po mnohých rokoch od zavedenia sviatku Svätej rodiny vidíme, ako je stále 
dôležité mať tieto pravdy pred očami, uplatňovať ich vo svojom živote aj v živote celej 
spoločnosti. Deti sú povinné ctiť si svojich rodičov. Poslušnosť rastie tam, kde rodičia vytvárajú 
vhodný priestor pre rast a osobné dozrievanie svojich detí, kde dávajú prvé miesto Bohu a 

Prvé čítanie: Kým rodička neporodí                                                                                         (Mich 5, 1-4) 
Žalm: BOŽE, OBNOV NÁS, ROZJASNI SVOJU TVÁR A BUDEME SPASENÍ                                                                             (Ž 80) 
Druhé čítanie: Prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu                                                        (Hebr 10, 5-10) 
Evanjelium: Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?                   (Lk 1, 39-45) 
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poslaniu, ktoré má Boh pripravené pre ich deti. Deti nepatria rodičom, ale Bohu a jeho 
povolaniu, a to sú pre správnu rodinu najdôležitejšie hodnoty. Je krásne, keď deti a rodičia žijú 
vo vzájomnej symbióze a láske. Majme pred sebou príklad Svätej rodiny, aby sme aj v našich 
rodinách a spoločenstvách dokázali vytvárať správne a hodnotné vzťahy. Ak sa majú deti 
otvoriť širšiemu obzoru ako je ich vlastná rodina, potom musí aj obzor rodičov siahať ďalej, ako 
k svojim deťom, pretože najvyššou hodnotou nie sú deti, ale náš Pán – pôvodca života a naše 
najvyššie dobro. (J. Adamus - trojica.sk – krátené) 
 

SLÁVNOSŤ BOHORODIČKY PANNY MÁRIE 
Podľa záznamu v evanjeliu sv. Lukáša osem dní po narodení „obrezali chlapčeka a dali mu meno 
Ježiš“ (Lk 2, 21). Túto udalosť si pripomínala Cirkev v dvoch sviatkoch: sviatok Obrezania Pána, 
ktorý sa už od 6. storočia tradične slávil 1. januára a sviatok Mena Ježiš, ktorý sa slávil v nedeľu 
medzi 1. a 6. januárom, alebo - keď v tomto rozmedzí nedeľa nebola – 2. januára. Sviatok Mena 
Ježiš bol veľmi populárny vo františkánskych komunitách už od polovice 14.  storočia a jeho 
horlivým šíriteľom bol sv. Bernardín Sienský (1380 - 1444). Od 15. storočia sa slávil lokálne vo 
viacerých diecézach v Belgicku, Nemecku a vo Veľkej Británii. Jeho svätenie s platnosťou pre 
celú Cirkev zaviedol pápež Inocent XIII. v r. 1721. Ôsmy deň po Vianociach bol až donedávna 
známy ako sviatok Obrezania Pána. Pôvodne to však bol mariánsky sviatok, ako o tom svedčili 
vlastné modlitby (propria) pri sv. omši a pri liturgii hodín, v ktorých Cirkev vyzdvihovala a 
odvolávala sa na zásluhy Panny Márie. V Ríme sa tento sviatok slávil od 7. storočia a hlavné 
bohoslužby sa odbavovali v chráme Santa Maria Antica, ktorý dal postaviť pápež Ján VII. (701 - 
707), pôvodom Grék a vyznaním „služobník Panny Márie“. Pri reforme cirkevného kalendára v 
r. 1969 sa tieto dva sviatky nahradili Slávnosťou Panny Márie Bohorodičky, ktorou si Cirkev 
pripomína dôležitú úlohu Márie v ekonómii spásy ako 
Matky Syna Božieho a jej vyhlásenie za Bohorodičku 
(Theotokos) na Treťom ekumenickom koncile v Efeze (r. 
431). Je oslavou materstva Panny Márie a téma 
bohoslužby dňa je vyjadrená slovami sv. Pavla „Keď prišla 
plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo 
ženy...“ (Gal 4,4). Takto sa z tohto sviatku Pána stal 
sviatok Panny Márie. Bohorodička (gr. Theotokos, lat. 
Deipara) – titul, ktorým prvotná Cirkev poctila Pannu 
Máriu na konci 3. storočia. Vyjadruje sa ním skutočnosť, 
že Mária bola matkou Božieho Syna nielen ako človeka, 
ale aj ako pravého Boha. V 5. storočí sa v Cirkvi vyskytli 
pochybnosti o teologickej správnosti tohto titulu. Koncil v 
Efeze r. 431 odsúdil tento bludný názor a vyhlásil dogmu, 
že Panne Márii ako matke Bohočloveka Ježiša Krista 
názov Bohorodička právom patrí. (podľa tkkkbs.sk – na obr. Pompeo Batoni: Madona 
s dieťaťom r. 1742 – Obraz je v Galeria Borghese v Ríme, zdroj: internet) 
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POĎAKOVANIE 
Na konci kalendárneho roka chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsob zúčastnili 
na živote farského spoločenstva našej farnosti. Zvlášť naše poďakovanie patrí kostolníkom – 
vo Farskom chráme i vo filiálnych kostoloch za ich neúnavnú službu. Rovnako ďakujeme 
organistom, žalmistom, lektorom a miništrantom. Ich služba je veľmi potrebná pri 
bohoslužbách. Rovnako úprimné poďakovanie patrí členom Farskej rady, členom Farskej 
pastoračnej rady, kostolných rád – kurátorom. Sú vzácnymi a cennými pomocníkmi pri 
spravovaní farnosti. Chcem sa poďakovať Vám, drahí farníci za vaše milodary, za akúkoľvek 
pomoc a priazeň, ktorú ste poskytli a stále poskytujete v prospech našej farnosti. Nech 
dobrotivý Boh odplatí všetky vaše obety a služby! Váš farár a Vaši kapláni. 
 

AKO PODPORIŤ DOBRÚ NOVINU 
- modlitbou za eRko, za koledníkov, za partnerov v Afrike 
- príspevkom do označenej stacionárnej pokladničky, ktorá bude umiestnená vo všetkých   
kostoloch našej farnosti do 31.1.2022 
- finančným príspevkom na účet číslo IBAN SK77 1100 0000 0029 4045 7894 
 

FARSKÉ OZNAMY 
SVÄTÉ OMŠE sa slúžia podľa Vyhlášky MZ SR s povoleným počtom 50 osôb v režime OP 
(očkovaní a po prekonaní choroby) vo Farskom kostole a s povoleným počtom 30 osôb 
vo filiálnych kostoloch. Je povinnosťou každého preukázať sa príslušným dokladom.      
Na sv. omše vo Farskom kostole sa treba prihlásiť elektronicky cez webovú stránku 
farnosti. Vo filiálnych kostoloch sa zapisuje na pripravené hárky.  
Znovu apelujem na vašu ohľaduplnosť voči ostatným. Všimnite si počet sv. omší. 
Umožnite viacerým prísť na sv. omše. 
PODÁVANIE SV. PRIJÍMANIA Pre tých, ktorí sa nedostanú na sv. omšu podávame sv. 
prijímanie zväčša po večerných sv. omšiach. Prosím, nežiadajte o to v iných termínoch, 
ani telefonicky. 
POĎAKOVANIE NA KONCI STARÉHO ROKA bude pri svätých omšiach slávených v piatok 
31.12. večer. Po modlitbe po prijímaní nasleduje ďakovná pobožnosť. Kto sa zúčastní 
spevu Teba, Bože chválime môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 
NOVÉ SLOVENSKÉ VYDANIE RÍMSKEHO MISÁLA od 1. januára je záväzné používanie 
nového slovenského vydania Rímskeho misála. O jeho zavedení informoval aj Pastiersky 
list KBS na prvú adventnú nedeľu. 
VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO na začiatku kalendárneho roka, kto sa zúčastní na 
recitovaní hymnu Príď Duchu svätý tvorivý, aby si tak vyprosoval Božiu pomoc do celého 
nasledujúceho roka, môže navyše získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Na 
konci novoročných svätých omší zaspievame Pápežskú hymnu.  
VYSIELANIE SV. OMŠÍ naďalej nás môžete sledovať ráno 6.45 aj večer o 18.00. V piatok 
31.12. bude vysielaná sv. omša z Farského kostola o 16.30 V sobotu 1.1. sú vysielané sv. 
omše o 7.30 a 10.30h. Rovnako aj v nedeľu, 2.1. o 7.30 a 10.30h. 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 

VIANOČNÁ OKTÁVA 27.12.2021 – 2. 1. 2022 
 

pondelok 
27. 12.  

Sv. Ján, apoštol a evanjelista 
Sviatok 

Sabinov 
6.45 ZBP Benedikt 

18.00 
+Andrej +Margita +Ján 

+Mária 

utorok 
28. 12. 

Sv. Neviniatka, mučeníci 
Sviatok 

Sabinov 
6.45 +Jozef  

18.00 ZBP bohuznáma 
Jakubovany 18.00 ZBP Štefan 

streda 
29. 12. 

 
Oktáva Narodenia Pána Sabinov 

6.45 ZBP Marián (40r.) 
18.00 +Mária (1. výročie) 

Orkucany 18.00 
+Milan +Mária +Alžbeta 

+Štefan 

štvrtok 
30. 12. 

Oktáva Narodenia Pána 
Sabinov 

6.45 +František (1. výročie) 

18.00 +František +Irena 
Jakubovany 18.00 +Anton +Paulína +Tomáš 

piatok 
31. 12. 

Oktáva Narodenia Pána 
Popoludňajšie sv. omše z nasledujúcej 

slávnosti 

Sabinov 
15.00 Za uzdravenie - Peter 
16.30 ZBP bohuznáma rodina 

Orkucany 16.00  
Jakubovany 16.00 +Mária 

sobota 
01. 01. 

PANNA MÁRIA BOHORODIČKA 
Slávnosť 

Sabinov 

7.30  
9.00 Za farnosť 

10.30 
Za obyvateľov mesta 

Sabinov – za Božiu pomoc 
a ochranu 

16.30  
18.00  

Jakubovany 
9.00 ZBP členovia RB 

10.30  

Orkucany 
9.00 ZBP členovia RB 

10.30  

nedeľa 
02. 01. 

 
2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30 Za farnosť 
16.30  
18.00  

Jakubovany 10.30 ZBP Tadeáš 
Orkucany 9.00  

 


