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Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

 5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 
 
 
 

 
AK BOH POVOLÁVA, ĽUDSKÁ SLABOSŤ NÁS NEMÁ ZASTRAŠIŤ 

V rámci nedeľnej liturgie nám evanjelium podľa Lukáša predstavuje príbeh o povolaní 
prvých učeníkov. Tomuto povolaniu predchádza Ježišovo kázanie zástupom a zázračný 
rybolov, ktorý sa uskutočnil z Pánovej vôle (Lk 5 1-6). Kým zástup sa tlačí na brehu 

Genezaretského jazera, aby 
počúval Ježiša, on sám vidí 
sklamaného Petra, ktorý sa 
namáhal celú noc, ale nič 
nechytil. Najprv ho žiada, aby 
mohol nastúpiť do jeho loďky a 
mať trochu odstup od brehu. 
Potom, po skončení kázania, mu 
rozkazuje vyjsť na jazero aj so 
spoločníkmi a hodiť siete do vody 
(porov. v. 5). Šimon poslúchne. 
Ulovia neuveriteľné množstvo 

rýb. Takto evanjelista opisuje spôsob, ktorým prví učeníci nasledovali Ježiša, dôverujúc 
mu na základe jeho Slova, ktoré sprevádzajú zázračné znamenia. Všimnime si, že ešte 
predtým sa Šimon obracia na Ježiša oslovením „Učiteľ“ (v.5). Hneď potom ho nazve 
„Pánom“ (v.7). Toto je pedagogika Božieho povolania, ktorá sa nezameriava až tak 
veľmi na kvality vyvolených, ako skôr na ich vieru, takú ako Šimonova, keď povedal: 
„Na tvoje slovo spustím siete“ . Obraz rybolovu pripomína poslanie Cirkvi. Sv. Augustín 
to takto komentuje: „Dvakrát sa učeníci pustili do rybolovu na základe Pánovho 
príkazu: prvý raz pred umučením a druhýkrát po zmŕtvychvstaní. V dvoch rybolovoch 
je znázornená celá Cirkev: taká, aká je teraz a taká, akou bude po vzkriesení mŕtvych. 

Prvé čítanie: Hľa, tu som, mňa pošli                                                                                        (Iz 6, 1-2.2-8) 
Žalm: BUDEM TI HRAŤ PRED TVÁROU ANJELOV                                                                                                                     (Ž 138) 
Druhé čítanie: My takto hlásame a vy ste tak uverili                                                         (1Kor 15, 1-11)                                                     
Evanjelium: Na tvoje slovo spustím sieť                                                                                    (Lk 5, 1-11) 
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Teraz pojíma nespočítateľné množstvo, do ktorého patria dobrí i zlí. Po vzkriesení ju 
budú tvoriť iba dobrí“ (Discorso 248,1). Petrova skúsenosť, iste jedinečná, 
reprezentuje povolanie každého apoštola evanjelia, ktorý sa nemá nikdy zľaknúť a 
znechutiť pri ohlasovaní Krista všetkým národom až po hranice sveta. Dnešný text 
okrem toho odráža povolanie ku kňazstvu a zasvätenému životu. Ono je Božím dielom. 
Človek nie je pôvodcom vlastného povolania, ale je odpoveďou na Boží návrh. Ak Boh 
povoláva, ľudská slabosť nás nemá zastrašiť. Potrebujeme dôveru v jeho silu, ktorá 
pôsobí práve v našej chudobe. Vždy viac potrebujeme dôverovať jeho mocnému 
milosrdenstvu, čo pretvára a obnovuje. Nech toto Božie slovo oživí v nás a v našich 
kresťanských spoločenstvách odvahu, dôveru a horlivosť pri ohlasovaní i pri vydávaní 
svedectva evanjeliu. Neúspechy a ťažkosti nech nás neznechucujú: našou úlohou je 
hodiť siete a Pán urobí ostatné. Zverme sa príhovoru Panny Márie, Kráľovnej 
Apoštolov. Ona, vedomá si svojej malosti, na Pánovo povolanie odpovedala s úplnou 
dôverou: „Tu som“. S jej materskou pomocou obnovme svoju pripravenosť nasledovať 
Ježiša, Učiteľa a Pána. (Benedikt XVI.: Príhovor pred Modlitbou Anjel Pána, 10.2.2013 – 
radiovaticana.va – krátené)                            

DETSKÉ  OKIENKO   
V stredu sme mali sviatok Obetovanie Pána - Hromnice. Ježiš a Mária priniesli Ježiša 
do chrámu, aby ho predstavili Pánovi. Tým, že vyplnili zákon spôsobili aj radosť v živote 
starčeka Simeona, ktorý očakával potechu Izraela. On spoznal v malom dieťati Božieho 
Syna a tak sa naplnila aj jeho nádej, že uvidí Mesiáša. Obeta, ktorú vykonali - spôsobila 
radosť, teda radosť vzniká tam, kde je obeta. 
V tomto týždni vás pozývam zapojiť sa opäť do úlohy, ktorá bude praktická. Ak chcete 
pokúste sa  priniesť nejaký darček, teda čohosi sa zrieknite, čo by ste možno vy sami 
chceli mať a viete, že by vás to potešilo (hračka, sladkosť …) 
PS: Ak niečo darujem (obetujem), zriekam sa toho, aby som spôsobil radosť v živote 
druhého človeka, no zároveň sa spolu s ním teším, že sa potešil. 
Teším sa na vašu nápaditosť a stretnutie s vami, kaplán František 
 

FARSKÉ OZNAMY 
SVÄTÁ OMŠA ZA ŽIVOT Srdečne vás pozývame na sv. omšu za život, v utorok, 8.2., večer. 
Zvlášť pozývame tehotné mamičky na požehnanie matiek pred pôrodom, ktoré sa 
uskutoční po sv. omši.  
SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH V tomto týždni, v piatok 11.2. je spomienka Panny 
Márie Lurdskej a zároveň 30. Svetový deň chorých. V tomto čase je zvykom udeľovať 
sviatosť pomazania chorým v našich chrámoch pri sv. omši. V našej farnosti budeme 
vysluhovať sviatosť pomazania chorých takto: 
Streda   9.2.:   Orkucany 18.00 
Štvrtok 10.2.   Jakubovany 18.00 
Piatok   11.2.   Sabinov pri sv. omšiach o 6.45 a 18.00 
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Podmienky prijatia sviatosti: 
- stav vážnej choroby alebo slabosti staroby. „ sväté pomazanie sa má dať so 

všetkou starostlivosťou veriacim, ktorí sú pre chorobu alebo starobu 
v nebezpečenstve života“ (...) Sväté pomazanie možno udeliť aj starcom, ktorí 
značne upadli na sile, aj keď nevidieť, žeby boli nebezpečne chorí“ (Obrad 
pomazania chorých s. 20). V prípade 
nejasnosti sa informujte na Farskom 
úrade – osobne či telefonicky. 

- stav milosti (ten kto chce prijať sv. 
pomazania chorých je v stave milosti – 
t.j. bol na sv. spovedi a môže pri sv. 
omši prijať Eucharistiu 

- v režime OP (plne očkovaný alebo po 
prekonaní Covid) 

SVIATOSŤ BIRMOVANIA - TERMÍN V tomto roku bude slávnosť udeľovania sviatosti 
birmovania v našej farnosti po dohode s ABÚ v sobotu, 11. 6. 2022 o 11.00.  Tento 
termín nám bol určený vzhľadom k programu p. biskupov a preto je nemenný. 
PRVÉ SV. PRIJÍMANIA – TERMÍNY V našej farnosti budú slávnosti prvého sv. prijímania 
v tomto roku v nasledovných dátumoch:  
Sabinov:  
8. mája 10.30: deti zo ZŠ: cirkevná, súkromná a špeciálna 
15. mája 10.30: deti zo ZŠ na ul. 17. novembra 
22. mája 10.30: deti zo ZŠ na ul. Komenského 
Jakubovany:  
8. mája 10.30 deti zo ZŠ Jakubovany, resp. s domicilom v Jakubovanoch 
Termíny uverejňujeme s dostatočným predstihom, aby ste si na určený deň zariadili čas 
a informovali i pozvali aj krstných rodičov. Veľmi vás prosíme, aby ste nežiadali 
o presuny.   
POKLONA NAJSV. SVIATOSTI OLTÁRNEJ štvrtok: vo Farskom kostole od 16.00. Záverečná 
pobožnosť a požehnanie o 17.45.  
ZBIERKA PASTORÁCIA MLÁDEŽE 16. 1. sa v kostoloch našej farnosti uskutočnila zbierka 
pre mládežnícke centrá UPC a ACM. Sabinov: 446,60€, Jakubovany: 141, 01€, Orkucany: 
97,20€. Srdečné Pán Boh zaplať! 
DOBRÁ NOVINA 2021.Tohto roku tradičná iniciatíva Dobrá novina - celoslovenská 
kolednícka akcia ktorú organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a v rámci 
ktorej prebieha i verejná zbierka určená na podporu humanitárnych a rozvojových 
projektov v subsaharskej Afrike aj keď nemohla prebehnúť zvyčajným spôsobom, našla 
odozvu medzi mnohými veriacimi, ktorí v priebehu vianočného obdobia venovali svoje 
milodary: Sabinov 873, 35€, Jakubovany: 470€ Orkucany: 190€. Prostriedky boli zaslané 
na účet otvorený na tento účel. Nech dobrotivý Boh odplatí Vašu štedrosť 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
5.TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ  7. 2. – 13. 2. 2022 

 

pondelok 
07. 02. 

Féria Sabinov 
6.45 ZBP rod. Stelmachova 

18.00 +Imrich +Anna 

utorok 
08. 02. 

Féria 
Sabinov 

6.45 
ZBP rod. Vojtekova a 

Michalekova 
18.00 Za život 

Jakubovany 18.00 +Anton +Jozef +Helena 

streda 
09. 02. 

 
Votívna 

 Za chorých 

Sabinov 
6.45 +Mária +Ľuboš (1. výročie) 

18.00 +Vladimír 
Orkucany 18.00  

štvrtok 
10. 02. 

Sv. Školastika, panna  
spomienka 

Sabinov 6.45 +Daniela 

18.00 +Ján 
Jakubovany 18.00 ZBP Mária (70r) s rodinou 

piatok 
11. 02. 

Preblahosl. Panna Mária 
Lurdská 

Spomienka 

Sabinov 
6.45 

+Timotej a + rodiny 
Karnišovej 

18.00 +Paulína +Jozef 
Orkucany 18.00 +František +Anna +Ondrej 

sobota 
12. 02. 

Féria 
Večerné sväté omše 

 z nasledujúcej nedele 

Sabinov 
6.45 ZBP Zuzana s rodinou 

18.00 +Jozef +Mária +Vladimír 

Jakubovany 18.00 
+Gustáv +Jozefína +Marek 

+Monika +Martin 

nedeľa 
13. 02. 

 
6.  NEDEĽA V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 
  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 9.00 +Vincent +Margita 
Orkucany 10.30 ZBP Alexandra 

„Keď nejaký človek v dôsledku choroby zažíva krehkosť a utrpenie na vlastnom tele, aj 
jeho srdce oťažie, vzrastá jeho strach, množia sa otázky a stáva sa naliehavejšou 
odpoveď na otázku po zmysle všetkého, čo sa deje. Ako v tejto súvislosti nespomenúť 
mnohých chorých, ktorí v čase pandémie zažívali na oddelení intenzívnej medicíny, v 
poslednej etape svojho života osamelosť, hoci sa o nich starali obetaví zdravotníci? Boli 
totiž ďaleko od svojich najbližších a najdôležitejších osôb v ich živote. Preto je dôležité 
mať pri sebe svedkov Božej lásky, ktorí podľa príkladu Ježiša, Otcovho milosrdenstva, 
lejú na rany chorých olej útechy a víno nádeje.“ (Z Posolstva Svätého Otca Františka na 30. 
svetový deň chorých 11.2.2022) 


