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               FARSKÝ LIST 4/2022 
23. JANUÁR 2022 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

 3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 
 
 
 

 
ŽIVÉ A SKUTOČNÉ BOŽIE SLOVO 

Texty čítaní nedeľnej liturgie nám poukazujú na návrat k textom Písma. Dnes si máme 
uvedomiť, že Božie slovo má byť pre nás najvyššou normou života a skutkov kresťanov, 
prvým a najhlavnejším žriedlom morálnej dokonalosti. Na 48 miestach nám to 

pripomína aj Druhý vatikánsky koncil. Pripomína 
nám, že spolu s Eucharistiou má byť pre naše duše 
pokrmom (porov. LG 21). Z Božieho slova máme čo 
najviac čerpať pre svoj život. Pripomíname si slová sv. 
Hieronyma: „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.“ 
Koncil hovorí o Písme, že „je najväčšie žriedlo viery“ 
(SC 21). Písmo plní funkciu poúčania (porov. SC 11), 
„potešuje a dáva nádej“ (SC 14), a „je živým a 
skutočným Božím slovom“ (SC 21). My veriaci v 
Písme svätom nehľadáme prírodnú vedu, ale učenie 
o viere a mravoch. Cez Písmo hovorí ku nám Boh. 
Kresťan je povinný hľadať vo Svätom písme – podľa 
slov M. Bubera – pravdy o Bohu, o svete a o človeku. 
Cez návrat k Písmu súčasná Cirkev znovunadobúda 
pravovernosť a dynamizmus prvých storočí. Sväté 

písmo je „dušou celej teológie“ (SC 25) a privádza do prvokresťanskej tradície. Tradícia 
nám tak od otcov latinských i gréckych pripomína krásne slová na tému Božie slovo      
v živote kresťanov. Sv. Hieronym: „Ak múdreho niečo drží pri živote a dáva mu pohodu 
ducha uprostred ťažkostí života, tak sú to predovšetkým vedomosti a uvažovanie nad 
Písmom.“ Sv. Augustín: „Nad čímkoľvek zo svätých kníh budeme meditovať, čokoľvek 
z nich budeme ohlasovať, všetko má jeden cieľ: lásku. Lásku a iba lásku hľadajme v 

Prvé čítanie: Čítali z knihy zákona a vykladali zmysel                                             (Neh 8, 2-4.5-6.8-10) 
Žalm: TVOJE SLOVÁ, PANE, SÚ DUCH A ŽIVOT                                                                                                                          (Ž 19) 
Druhé čítanie: Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy                                                 (1Kor 12, 12-30)                                                     
Evanjelium: Dnes sa splnilo toto Písmo                                                                          (Lk 1, 1-4; 4, 4-21) 
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Písme svätom.“ Ján Chryzostom (344-407): „Tí všetci, ktorí nepozerajú na premenu 
sveta očami Písma, upadajú do bludov a mnohých hriechov. Počúvajte, svetsky 
zmýšľajúci, kúpte si Písmo, duchovnú medicínu.“ Písmo malo v prvotnej Cirkvi čestné 
a prvé miesto. Niet sa preto čo čudovať, že nepriatelia Cirkvi nenávideli Písmo. Keď v 
dnešnom evanjeliu vidíme Krista, ako vysvetľuje texty Písma, robí to preto, aby 
formoval nový Boží ľud, ktorý má pochopiť a poznať zmysel Božieho zjavenia, prijať 
Písmo a dať sa skrze Písmo formovať. (P. Ľ. Stanček CM - vincentini.sk – krátené)                            
 

SVÄTÉ PÍSMO FORMUJE ŽIVOT KRESŤANA 
Je správne, že nad textom Písma meditujeme, vnikáme do textu a osvojujeme si Božie 
slovo. Uvedomujeme si, že potrebné je osvojiť si tri zásadné a základné veci pri práci 
s Písmom.  
Prvá zásada je vnikať do ducha 
textu čítaním, a to tak, ako to 
Boh Duch Svätý dával 
svätopiscovi. Benediktíni denne 
nad textom meditujú niekoľko 
hodín. 
Druhá zásada je, aby sme 
čítanie Písma uplatňovali vo 
svojom živote. Čo mi chce text 
povedať? Pápež Lev XIII., veľký 
propagátor Písma, nazval ho: 
„List Boha človeku“. 
Tretia zásada je, že Písmo sa 
nedá prečítať, ale sa má stále 
čítať. Nedá sa a nesmie sa povedať, už som Písmo prečítal. Sväté písmo máme čítať 
často. Keď znova a znova čítame Písmo, vždy nachádzame aktuálne oslovenie. Mnohí 
robia tak, že čítajú len krátke úryvky, nad ktorými sa zamýšľajú a riadia sa ním vo 
svojom živote. Tak sa formuje srdce kresťana.  
Písmo môže správne pochopiť a prijať len človek, ktorý je pokorný a čistého srdca. 
Nestačí len múdrosť. Mnohí študujú Písmo, poznajú ho, ale bez úžitku pre dušu. 
Spomeňme si na tých, ktorí aj dnes Písmo ohlasujú, ale prekrútené, sfalšované. Aby 
niekto mal úžitok z Písma, nezaobíde sa to bez milosti zhora. (vincentini.sk) 
 

SVÄTÝ OTEC FRANTIŠEK O BOŽOM SLOVE 
„Prv než čokoľvek iné, je potrebné veriť a ohlasovať, že Boh sa priblížil k nám, že sme 
omilostení, zahrnutí milosrdenstvom. Pred každým naším slovom o Bohu je tu jeho 
Slovo pre nás, ktoré nám naďalej hovorí: «Neboj sa, som s tebou. Som ti nablízku a 
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budem ti nablízku».“ „Božie slovo vlieva tento pokoj, ale nenecháva na pokoji. Je to 
slovo útechy, ale aj obrátenia. «Kajajte sa», hovorí totiž Ježiš hneď po zvestovaní 
Božej blízkosti. Pretože s jeho blízkosťou sa skončili časy dávania si odstupu od Boha 
i od ostatných, skončili sa časy, v ktorých každý myslí na seba a ide na vlastnú päsť. 
Toto nie je kresťanské, pretože ten, kto zakúsi Božiu blízkosť, nemôže sa dištancovať 
od blížneho, nemôže ho ľahostajne poslať preč.“ (Príhovor pri poludňajšej modlitbe Anjel 
Pána, 24.1. 2021) 
 

DETSKÉ  OKIENKO   
Milé deti, uplynulý týždeň sme prežívali “Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov” a aj 
spoločne sme sa zamýšľali nad jednotou, ktorá je ďalším dobrým krokom na ceste 
dobra, čností. Prostriedkom ako túto jednotu môžeme aj my deti, nielen dospelí 
vytvárať je záujem o človeka a dialóg, teda slovo. Aby sme aj my dokázali vytvárať 
jednotu prostredníctvom dialógu nielen v rámci cirkvi, ale najmä v rámci našich 
prirodzených spoločenstiev ako sú rodina, škola či ulica je podstatné nielen HOVORIŤ 
SLOVÁ, ale aj byť OCHOTNÝ POČÚVAŤ! 
Preto vás pozývam zapojiť sa do tohto týždňovej aktivity: Napíšte mi s kým ste sa 
dokázali dohodnúť na niečom, aby ste tak prispeli k vzájomnej jednote, možno práve 
aj cez dialóg. 
Teším sa na spoločné stretnutie, kaplán František  
 

FARSKÉ OZNAMY 
SVÄTÉ OMŠE sa slúžia podľa novej Vyhlášky MZ SR z 12.1.2022 s povoleným počtom 160 
osôb v režime OP (očkovaní a po prekonaní choroby) vo farskom kostole a s povoleným 
počtom 100 osôb vo filiálnych kostoloch. Je povinnosťou každého preukázať sa 
príslušným dokladom. Dôrazne pripomíname túto povinnosť. Na sv. omše vo Farskom 
kostole sa treba prihlásiť elektronicky cez webovú stránku farnosti. Vo filiálnych 
kostoloch sa zapisuje na pripravené hárky.  
POKLONA NAJSV. SVIATOSTI OLTÁRNEJ vo štvrtok vo Farskom kostole od 16.00. 
Záverečná pobožnosť a požehnanie o 17.45.  
PODÁVANIE SV. PRIJÍMANIA Pre tých, ktorí sa nedostanú na sv. omšu alebo nemôžu sa 
zúčastniť sv. omše 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 A OZ SAMARITÁN 
Dňa 15. 1. 2022 sa konala výročná členská schôdza OZ Samaritán. Jej hlavným programom 
bolo zhodnotenie činnosti OZ v roku 2021 a voľba Rady združenia. Predsedom OZ 
Samaritán sa stala p. Katarína Šimčíková, ktorej prajeme veľa zdravia, Božieho požehnania 
a síl pri práci v charite. Zároveň ďakujeme p. Anne Radačovskej, ktorá bola predsedníčkou, 
za jej prínos, čas a prácu počas 5 rokov vedenia charity. 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
3.TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ  24. 1. – 30. 1. 2022 

 

pondelok 
24. 01. 

Sv. František Saleský, biskup 
a učiteľ Cirkvi 

spomienka 
Sabinov 

6.45 ZBP Helena 

18.00 +Ľudmila 

utorok 
25. 01. 

Obrátenie sv. Pavla, apoštola 
sviatok 

Sabinov 
6.45 +Vladimír Michalík 

18.00 
ZBP Michal, Jana (35r. )              

s rodinou 
Jakubovany 18.00 +Jozef (1. výročie) 

streda 
26. 01. 

 
Sv. Timotej a Títus, biskupi 

spomienka 
Sabinov 

6.45 +Imrich 

18.00 
+Ján +Mária  

+Bartolomej +Ján 
Orkucany 18.00 ZBP Imrich 

štvrtok 
27. 01. 

Féria 
Sabinov 6.45 +Margita 

18.00 ZBP Mária (65r.) 
Jakubovany 18.00 ZBP rodina Šoltysova 

piatok 
28. 01. 

Sv. Tomáš Akvinský, kňaz 
a učiteľ Cirkvi 

spomienka 

Sabinov 
6.45 ZBP Juraj 

18.00 ZBP Martin s rodinou 

Orkucany 18.00 
+ z rodín Kravčákova, 
Porembova a Šimkova 

sobota 
29. 01. 

Spomienka Panny Márie 
v sobotu 

Večerné sväté omše 
 z nasledujúcej nedele 

Sabinov 
6.45 +Jozef +Zuzana 

18.00 +Jozef +Helena 

Jakubovany 18.00 ZBP Cyril, Mária, Jozef, Anna 

nedeľa 
30. 01. 

 
4.  NEDEĽA V CEZROČNOM 

OBDOBÍ  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30 Za farnosť 
16.30  
18.00  

Jakubovany 9.00 ZBP Daniela 
Orkucany 10.30  

 
 

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


