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               FARSKÝ LIST 2/2022 
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Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

 NEDEĽA KRSTU PÁNA 
 

 
 
 
 

 
ZNOVUZRODENIE K NOVÉMU ŽIVOTU 

Krstiteľnica je miestom, v ktorom sa uskutočňuje Pascha spolu s Kristom! Starý človek 
je pochovaný spolu s jeho klamnými žiadosťami (porov. Ef 4,22), aby sa znovuzrodil 
ako nové stvorenie; skutočne – staré sa pominulo a nastalo nové (porov. 2 Kor 5,17). 

V Katechézach pripisovaných sv. Cyrilovi 
Jeruzalemskému sa takto novopokrsteným 
vysvetľuje to, čo sa s nimi udialo vo vodách krstu. 
Toto vysvetlenie sv. Cyrila je veľmi pekné:    «V tom 
istom momente ste umreli a zrodili sa, a tá istá 
blahodarná vlna sa pre vás stala zároveň hrobom i 
matkou». Znovuzrodenie nového človeka si 
vyžaduje, aby sa až na prach zredukoval človek 
skazený hriechom. Obrazy hrobu a materského 
lona odvolávajúce sa na prameň sú naozaj veľmi 
výrazné, aby vyjadrili veľkosť toho, čo sa deje 
prostredníctvom jednoduchých úkonov krstu. Rád 
citujem nápis, ktorý sa nachádza v starobylom 
rímskom Lateránskom baptistériu, kde je 

v latinčine tento výraz pripisovaný pápežovi Sixtovi III.: «Matka Cirkev ako panna rodí 
prostredníctvom vody deti, splodené Božím dychom. Tí, čo ste znovuzrodení z tohto 
prameňa, dúfajte v nebeské kráľovstvo» Ak nás naši rodičia zrodili k pozemskému 
životu, Cirkev nás znovuzrodila k večnému životu pri krste. Stali sme sa synmi v jeho 
Synovi Ježišovi (porov. Rim 8,15; Gal 4, 5-7). Aj nad každým z nás, znovuzrodených 
z vody a z Ducha Svätého, nebeský Otec dáva zaznieť s nekonečnou láskou jeho hlas, 
ktorý hovorí: „Ty si môj milovaný syn“ (porov. Mt 3,17). Tento otcovský hlas, 

Prvé čítanie: Hľa, môj služobník, mám v ňom zaľúbenie                                                   (Iz 42, 1-4.6-7) 
Žalm: PÁN POŽEHNÁ SVOJ ĽUD POKOJOM                                                                                                                                 (Ž 29) 
Druhé čítanie: Spasil náš kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom     (Tít 2, 11-14 ;3, 4-7)                                                     
Evanjelium: Keď bol Ježiš pokrstený a modlil sa, otvorilo sa nebo                          (Lk 3, 15-16. 21-22) 
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nevnímateľný uchom, avšak dobre počuteľný srdcom toho, kto verí, nás sprevádza po 
celý život, a to bez toho, aby nás niekedy opustil. Počas celého života nám Otec hovorí: 
„Ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra“. Boh nás veľmi miluje, ako Otec, 
a nenecháva nás osamote a to od chvíle krstu. Znovuzrodenými deťmi Boha sme 
navždy! Veď krst sa neopakuje,      pretože vtláča človekovi nezmazateľný duchovný 
znak (pečať, charakter): «Nijaký hriech nemôže tento znak zotrieť, hoci hriech 
zabraňuje krstu prinášať ovocie spásy» (KKC, 1272). Toto je celé kresťanské povolanie: 
žiť zjednotení s Kristom vo svätej Cirkvi, 
účastní na samotnom zasvätení, aby 
sme v tomto svete vykonávali rovnaké 
poslanie, prinášajúc ovocie, ktoré trvá 
naveky. Veď celý Boží ľud vedený 
jediným Duchom sa zúčastňuje na 
funkciách Ježiša Krista – „Kňaza, Kráľa 
a Proroka“, a nesie zodpovednosť za 
poslanie a službu, ktoré z nich vyplývajú 
(porov. KKC, 783-786). Čo to znamená 
zúčastňovať sa na kráľovskom a 
prorockom kňazstve Krista? Znamená to urobiť zo seba Bohu milú obetu (porov. Rim 
12,1), vydávajúc o ňom svedectvo životom podľa viery a lásky, dávajúc ho do služby 
druhým, podľa príkladu Pána Ježiša (porov. Mt 20, 25-28; Jn 13,13-17). (Katechéza 
Svätého Otca Františka – Generálna audiencia 9.5.2018 – krátené) 
 
Nesmrteľný Otec poslal na svet nesmrteľného Syna, Slovo. On prichádza k ľuďom, aby ich 
obmyl vodou a Duchom (porov. Jn 1,33). Aby nás znovuzrodil pre neporušiteľnosť duše i tela, 
vdýchol do nás dych života a obliekol nás do neporušiteľnej výzbroje. Ale ak sa človek stal 
nesmrteľným, bude aj bohom. A keď sa skrze vodu a Ducha Svätého v kúpeli znovuzrodenia 
stáva bohom, je isté, že po vzkriesení z mŕtvych bude Kristovým spoludedičom (porov. Rim 
8,17). Preto volám ako hlásateľ: Poďte, všetky kmene národov, k nesmrteľnosti krstu. Je to 
voda spojená s Duchom, ktorá zavlažuje raj, zúrodňuje zem, dáva rast rastlinám, plodnosť 
živočíchom. (z Reči na Zjavenie Pána pripisovanej svätému kňazovi Hypolitovi – Liturgia Hodín) 

 
DETSKÉ  OKIENKO   

Milé deti, vianočný čas sa nam už zavŕšil slávnosťou krstu Krista Pána. Nastáva nám 
cezročné obdobie a my budeme spoločne pokračovať v uvažovaní nad dvoma 
cestami: cestou dobrá, čností a cestou zla, neresti. Predtým však, rad by som 
odmenil deti, ktoré sa rozhodli zapojiť sa do adventnej aktivity a svedomito plnili 
svoje úlohy. Prosím vás, ak chcete, prineste mi svoje vyplnené “Adventné putovanie” 
(aktivitu) na faru v stredu poobede v čase od 16:00 do 17:00. Bude na vás čakať 
odmena   Teším sa na spoločné stretnutie, kaplán František  
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FARSKÉ OZNAMY 
KONČÍ VIANOČNÉ OBDOBIE Nedeľou Krstu Pána končí Vianočné obdobie a začína sa 
cezročné obdobie, ktoré potrvá až do Popolcovej stredy, 2. marca. Odkladá sa Vianočná 
výzdoba (betlehem a stromčeky) a prestávajú sa spievať vianočné piesne.   
ZBIERKA PASTORÁCIA MLÁDEŽE Na budúcu nedeľu – 16.1.2022 sa v kostoloch našej 
arcidiecézy uskutoční zbierka na podporu Pastorácie mládeže. Táto zbierka poskytuje našu 
pomoc tým, ktorí pracujú v Univerzitných pastoračných centrách a v Arcidiecéznom 
centre mladých. Svoje milodary môžete odovzdať do vyznačených schránok v našich 
kostoloch. Vopred Pán Boh zaplať! 
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.  
VYSIELANIE SV. OMŠÍ naďalej nás môžete sledovať ráno 6.45 aj večer o 18.00. V nedeľu 
o 7.30. a 10.30. 
 

   
FARSKÁ CHARITA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA – VYÚČTOVANIE ROKU 2021  
Príjem spolu: 16 496,27€ Zbierka v kostole: 601,95€. Príjem z 2% z dani: 342,32€. 
Dary: 372€. Sabinov pre Sabinov – 15 180€.                                                                    
Výdavky spolu: 6 298,19€. Administratívne a  režijné poplatky: 281,63€. Pomoc 
rodinám v núdzi a ŤZP  - 4 946,78€. Nákup potravín (zásoby) – 373,84€. Darček pre 
starkých – 258,14€. Výpomoc v núdzi – pôžička – 300€. Dar -  137,80€.                             
Stravné lístky -  Zostatok k 31.12.2020 – 37 kusov v hodnote 185,70€.                                  
Príjem – 178 kusov v hodnote 734,76€. Výdaj - 215 kusov v hodnote 920,46€                                                                                       
Zostatok: 0 kusov. Stravné lístky boli vydané rodinám v núdzi .                                      
Podrobná  evidencia príjmov a výdavkov, finančných prostriedkov a stravných 
lístkov, je zaevidovaná v účtovníctve. V roku 2021 sme pomohli 59 rodinám a ľuďom 
v núdzi. Niektorým rodinám sme pomohli raz – dvakrát za rok, ale niektorým 
rodinám 7x aj  8x za rok. Spolu sme pomoc poskytli 195 krát. Ďakujeme  všetkým 
darcom, osobitne ďakujeme žiakom aj učiteľom CZŠ sv. Jána Krstiteľa aj Mestu 
Sabinov,  za podanie pomocnej ruky pri zaobstaraní potravín v roku 2021 pre rodiny 
a ľudí v núdzi. 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
1.TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ  10. 1. – 16. 1. 2022 

 

pondelok 
10. 01. 

Féria Sabinov 
6.45 +Cecília +Michal a deti 

18.00 +Mária (1. výročie) 

utorok 
11. 01. 

Féria 
Sabinov 

6.45 
+Jozef +Klára +Štefan 

+Dominik 

18.00 
+Jozef +Zdenka +Margita 

+Ján +Barbora 
Jakubovany 18.00 + rodín Revák a Karol 

streda 
12. 01. 

 
                             Féria Sabinov 

6.45 
+Štefan +Margita +Alena 

+Marek 
18.00 ZBP Peter s rodinou 

Orkucany 18.00 ZBP bohuznámej rodiny 

štvrtok 
13. 01. 

Féria 
Sabinov 6.45 +Peter +Jozef 

18.00 +Anton 
Jakubovany 18.00 +Anna +Margita +Tomáš 

piatok 
14. 01. 

Féria 
Sabinov 

6.45 +Štefan +Alžbeta 
18.00 +Margita +Zdenka 

Orkucany 18.00 +Mária +Andrej 

sobota 
15. 01. 

Spomienka Panny Márie v sobotu 
 

Večerné sväté omše 
 z nasledujúcej nedele 

Sabinov 
6.45 +Dušan Gajda 

18.00 ZBP Daniela s rodinou 
Jakubovany 18.00 +Ján  

Orkucany 18.00 
ZBP Anna a Štefan               

(35 r. sobáša) 

nedeľa 
16. 01. 

 
2.  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30  
16.30  
18.00  

Jakubovany 9.00 ZBP rodina Sedlákova 
Orkucany 10.30 +Mária +Jozef 

 
 

Sviatosť zmierenia:   
v pracovných dňoch ráno: 6.15 – 6.40; večer: 17.00 – 17.45 


