
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 8/2022 
20. FEBRUÁR 2022 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

 7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 
 
 
 

 
MILOVAŤ NEPRIATEĽOV 

Niektoré slová alebo výzvy nám znejú absurdne, a ani si nevieme predstaviť ako sa 
dajú realizovať. Také slová a výzvy nachádzame aj vo Svätom písme. Jednu takú výzvu 
nám ponúka aj dnešné evanjelium: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo 

vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás 
preklínajú a modlite sa za tých, čo vás 
potupujú! Možno mnohým sa v tejto 
chvíli zatmie pred očami. Milovať 
nepriateľov? Tomu, čo ma nenávidí sa 
mám odplácať dobrom? Je to 
normálne? Prví, ktorí to vôbec 
nechápali, boli Ježišovi učeníci. Preto sa 
ani nemôžeme čudovať, že Ježiš sa 
stretá s toľkým nepochopením, lebo už 

len jeho slová zneli mnohým pohoršlivo. Ale buďme úprimní, že ani my nepočúvame 
Ježišove slová o odpúšťaní nepriateľom s nadšením a tým menej ich v živote 
uplatňujeme. Krvná pomsta mala svoje korene nielen medzi primitívnymi národmi, ale 
aj dnes po dvetisíc rokoch kresťanstva prekvitá v sofistikovanejších formách na 
pohoršenie veriacich i neveriacich. Spomeňme rôzne mafiánske skupiny, 
nacionalizmus, triednu nenávisť… Aj týmto ľuďom život, dobré meno blížneho, úcta k 
ľuďom inej pleti, náboženstva alebo rasy nič nehovorí. Ako rušivo pre nich musia znieť 
Ježišove slová o láske, o milovaní tých, ktorí nám zle robia, tých, ktorí nás nenávidia a 
prenasledujú. Všimli sme si, aké dôvody na túto formu lásky udáva Ježiš? Tak bude 
vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a 
zlým. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. A tieto slová 

Prvé čítanie: Pán ťa vydal do mojej ruky, ale ja som nechcel siahnuť na teba (1Sam 26, 2.7-9.12-13n) 
Žalm: MILOSTIVÝ A MILOSRDNÝ JE PÁN                                                                                                                                  (Ž 103) 
Druhé čítanie:  Tak budeme nosiť aj obraz nebeského                                                (1 Kor 15, 45-49)  
Evanjelium: Buďte milosrdní ako je milosrdný váš Otec                                                      (Lk 6, 27-38) 
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zdupľoval v modlitbe, ktorú nás sám naučil a my sa ju denno-denne niekoľkokrát 
modlíme: Otče, odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Keď 
počúvame tieto slová, zdá sa nám priam neuveriteľné, aby raz našli ozvenu vo 
všetkých ľudských srdciach a všetci ľudia začali podľa nich konať. Pre nás, veriacich, by 
to však nemala byť utópia, ale ideál, pre ktorý sa máme rozhodnúť, lebo Ježiš nezostal 
pri hlásaní zákona lásky iba pri slovách, ale na kríži ho spečatil modlitbou za tých, ktorí 
ho z nenávisti naň zavesili: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. A podľa tohto 
Ježišovho príkladu zomierali so slovami odpustenia na perách svätý Štefan, apoštoli a 
tisíce ďalších mužov, žien a detí, ktorých krv sa stala semenom nových kresťanov.                     
(J. Adamus – trojica.sk – krátené) 

DETSKÉ  OKIENKO   
Milé deti, minulý týždeň sme sa spoločne zamýšľali nad tým ako je dôležité počúvať, 
ba čo viac nielen počúvať, ale aj uskutočňovať slovo, ktoré počujeme.  
Príkladom nám boli naši hokejisti, ktorí sa vo štvrťfinálovom zápase ma olympiáde 
v Pekingu zomkli okolo trénera a počúvali jeho hlas a jeho pokyny aj uskutočnili. 
Nedohovárali trénerovi, neodvrávali, nepoúčali, ale počúvali. Všetci sa „podriadili“ 
jeho slovám a to im prinieslo veľkú radosť z vyrovnania a následný postup do ďalších 
zápasov o medaily.  V duchovnom zápase je našim „Trénerom“ Boh. Hlas, cez ktorý 
nám hovorí je naše svedomie, hlas rodiča, starších. Aj preto sa nesnažme presadzovať 
iba svoje názory, ale započúvajme sa do tohto hlasu a snažme sa to, čo počujeme 
aj uskutočňovať, aj keď to bude niekedy náročné, namáhavé. Ale toto nám môže 
priniesť „víťazstvá“ v našom každodennom zápase o nebo.  
Aj napriek tomu, že sú prázdniny pozývam vás zapojiť sa do úlohy: Napíšte mi o tom 
koho ste nielen počúvali, ale aj uskutočnili to čo vám povedal a aký bol výsledok.  
Teším sa na spoločné stretnutie, kaplán František  
PS: Dobre si oddýchnite a nezabúdajte na úsmev   
 

SVIATOK KATEDRY SV. PETRA , APOŠTOLA – 22. FEBRUÁR 
Tento sviatok je pripomienkou úradu apoštola Petra, ktorý dostal od Ježiša Krista. 
Ustanovil ho za svojho nástupcu, za viditeľnú hlavu Cirkvi. Evanjelista Matúš to opisuje 
vo svojom evanjeliu takto:  Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, 
lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si 
Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám 
kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš 
na zemi, bude rozviazané v nebi.“ (Mt 16, 15-19). 
Peter účinkoval najprv v Jeruzaleme, potom odišiel do hlavného mesta Sýrie – do 
Antiochie, kde pôsobil sedem rokov. V roku 42 za vlády cisára Klaudia odišiel do Ríma, 
hlavného mesta Rímskej ríše. Z tohto miesta viedol Cirkev asi 25 rokov. V roku 67 
podstúpil mučenícku smrť – ukrižovali ho dole hlavou. Stalo sa to za prenasledovania 
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počas vlády cisára Nera. Peter teda dostal za úlohu, 
aby strážil čistotu viery, ktorá v priebehu dejín prešla 
nespočetnými útokmi, počínajúc bludmi cez 
východný rozkol roku 1054, nástup protestantizmu v 
roku 1517 a ďalšími štiepeniami až po dnešné časy. 
Napriek všetkým týmto nástrahám a ťažkostiam 
vytrvala Cirkev pod jednotným vedením pápežského 
úradu až dodnes. Pápež ako nástupca sv. Petra je na 
čele celej Cirkvi a cirkevnej hierarchie. Je volený 
kardinálskym zborom. Voľba pápeža má svoje prísne 
pravidlá a je úzkostlivo chránená pred zásahmi 
zvonka. Sviatok Katedry sv. Petra sa slávil v Cirkvi už 
v 4. storočí takisto 22. februára na pamiatku dňa, 
kedy sa Peter ujal správy rímskeho biskupstva.   
„Dnes je bežné kritizovať Cirkev, poukazovať na jej nedôslednosti, zdôrazňovať jej 
hriechy, ktoré sú v skutočnosti našimi nedôslednosťami, našimi hriechmi, pretože 
Cirkev bola vždy ľud hriešnikov, ktorí sa stretajú s Božím milosrdenstvom. Spýtajme 
sa sami seba, či vo svojom srdci milujeme Cirkev takú, aká je. Boží ľud na ceste s 
mnohými obmedzeniami, ale s veľkou túžbou slúžiť Bohu a milovať ho. Vskutku, len 
láska nás robí schopnými povedať plne, nezaujato pravdu, povedať, čo je zlé, ale aj 
rozpoznať všetku dobrotu a svätosť, ktoré sú prítomné v Cirkvi, počnúc práve 
Ježišom a Máriou.“  (Svätý Otec František, Generálna audiencia, 16.2.2022) 
 

FARSKÉ OZNAMY 
KONČÍ PRIHLASOVANIE NA SV. OMŠE od pondelka 21.2. sa netreba prihlasovať na sv. 
omše. Ešte týždeň, do 28. 2. platí v kostoloch režim OP, následne by sa mal režim uvoľniť. 
Budeme Vás informovať. Pri tejto príležitosti sa vám chceme úprimne poďakovať za vašu 
disciplinovanosť a ohľaduplnosť. Zvláštne poďakovanie patrí tiež aj dobrovoľníkom, ktorí 
vykonávali službu pri vstupe. 
POKLONA NAJSV. SVIATOSTI OLTÁRNEJ štvrtok: vo Farskom kostole od 16.00. Záverečná 
pobožnosť a požehnanie o 17.45.  
ĎAKOVNÁ PÚŤ slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú 
spoločne poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku (12. - 15. 
september 2021). Uskutoční sa na prelome apríla a mája 2022. V programe bude 
aj audiencia pre slovenských pútnikov so Svätým Otcom vo Vatikáne (30. apríla 2022).           
V ten istý deň plánujú slovenskí biskupi sláviť s pútnikmi spoločnú svätú omšu v Bazilike 
sv. Petra. Podrobnosti nájdete na stránke navstevapapeza.sk (v časti - Ďakovná púť za 
návštevu). Odkaz na stránku nájdete aj na webovej stránke našej farnosti. Ponuku na púť 
do Ríma nám v týchto dňoch posielajú rôzne CK, nájdete ich aj na výveskách našich 
kostolov. 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
7.TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ  21. 2. – 27. 2. 2022 

 

pondelok 
21. 02. 

Féria Sabinov 
6.45 +Jozef +Peter 

18.00 ZBP Karol (70r.) 

utorok 
22. 02. 

Katedra sv. Petra, apoštola 
Sviatok 

Sabinov 
6.45 

+Peter +Konštantín 
+Filoména +Ján 

18.00 ZBP Mária s rod. 
Jakubovany 18.00 +Ján +Mária 

streda 
23. 02. 

 
Sv. Polykarp, biskup 

a mučeník 
Spomienka 

Sabinov 
6.45 ZBP Róbert 

18.00 
+Anna +Štefan +Bartolomej 

+Margita 
Orkucany 18.00 ZBP Anna (40r.) 

štvrtok 
24. 02. 

Féria 
Sabinov 6.45 +Štefánia 

18.00 ZBP Alexander 
Jakubovany 18.00 +Terézia (1. výročie) 

piatok 
25. 02. 

Féria 
Sabinov 

6.45 +Ladislav +Ladislav 
18.00 +Ján +Žofia +Andrej +Mária 

Orkucany 18.00 
+Alžbeta +Jaroslav +Štefan 

+Helena +Žofia 

sobota 
26. 02. 

Spomienka Panny Márie  
v sobotu 

Večerné sväté omše 
 z nasledujúcej nedele 

Sabinov 
6.45 

+Katarína +Veronika 
+Michal 

18.00 ZBP Mária (60r.) 

Jakubovany 18.00 +Róbert +Irena 

nedeľa 
27. 02. 

 
8.  NEDEĽA V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 
  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 10.30 + rodina Križanova 
Orkucany 09.00 ZBP Terézia (90r.) 

 
Sviatosť zmierenia: v pracovných dňoch:  

ráno: 6,15 – 6.40; večer: 17.00 – 17.45 


