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               FARSKÝ LIST 9/2022 
27. FEBRUÁR 2022 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

 8. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

 
 
 
 

 
DOBRÝ STROM A DOBRÉ OVOCIE 

Pri mnohých tragických udalostiach lekári často konštatujú, že keby dostal postihnutý 
človek včas pomoc, nemusel by zomrieť. Z toho dôvodu sa robia rozličné školenia už 

malých detí  v škôlkach ako pomôcť ťažko 
ranenému človekovi alebo predísť situáciám 
s tragickým koncom. My, veriaci, dobre 
vieme, že tak ako je potrebné sa starať o 
zdravie tela, je treba sa starať aj o zdravie 
duše a chrániť ju pre večný život. Ježiš nás 
dnes informuje, vysvetľuje aj vystríha pred 
niekoľkými chybami, ktoré by mohli spôsobiť 
smrť duše a praje si, aby sme žili v spojení s 
ním a vyvarovali sa večnému zatrateniu. 
Jeho reč je krátka, ale rozmanitá obsahom aj 
štýlom a cítiť z nej akýsi voľný tok slov, z 
ktorých silno vyžaruje láska.  Z tohto toku 
Pánových slov jasne vidieť, že všetko, čo 

povedal, vzťahuje sa na človeka. Hovorí, že človek vydáva ovocie v takej miere, v akom 
stave sa nachádza jeho srdce. Dobrý človek prináša dobré ovocie, zlý človek zlé ovocie. 
A práve preto, že človek má rád krátke reči a málo slov, skúsme aj my medzi týmito 
vetami pohľadať jednu základnú poučku a múdrosť pre nás. Ľudia, ktorí ho počúvali, 
právom sa pýtali: Ako mám žiť toto učenie? Akým svedkom Krista sa mám stať? Ako 
iných presvedčiť bez násilia, že toto učenie je od Boha? Ježiš cez spleť svojich 
myšlienok dáva odpoveď na tieto otázky, keď vykresľuje portrét učeníka alebo 
duchovného učiteľa, akým je povinný byť každý pokrstený človek. Hovorí, že každý, 

Prvé čítanie: Nechváľ nikoho, kým neprehovorí                                                                      (Sir 27, 5-8) 
Žalm: AKO JE DOBRE OSLAVOVAŤ TEBA, PANE!                                                                                                                      (Ž 92) 
Druhé čítanie:  Dal nám víťazstvo skrze Ježiša Krista                                                  (1 Kor 15, 54-58)  
Evanjelium: Z plnosti srdca hovoria ústa                                                                              (Lk 6, 39-45) 
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kto chce hlásať jeho učenie, musí ho najskôr poznať, a potom sa nechať ním preniknúť. 
Ak má iných upozorňovať na ich chyby, musí najskôr pouvažovať či sa on nedopúšťa 
podobných alebo ešte horších chýb, čo v prvom rade musí odstrániť. Lebo ak chce byť 
majstrom, musí sa vyhnúť moralizovaniu a to, čo chce podať iným, musí byť najskôr 
vidieť na ňom. Až vtedy sa stane dobrým stromom. Ak by sa totiž nezbavil vlastných 
chýb, potom aj tie najkrajšie slová a najhrdinskejšie skutky stanú sa skôr škodlivými 
ako užitočnými. A to je zlý strom, rodiaci zlé ovocie.  (J. Adamus – trojica.sk – krátené) 

DETSKÉ  OKIENKO   
Milé deti, pred nami je ďalšie liturgické obdobie - pôst. Spoločne sme sa už vopred 
zamýšľali nad tým, že pôst v nás nemusí vyvolávať iba čosi zlé, smutné či negatívne. 
Ale je to príležitosť, ktorú nám dáva Boh na to, aby sme sa stali lepšími a odvážnejšími 
v konaní dobra, pevnejšími vo viere a silnejšími v boji proti hriechu.  Tento čas 
prípravy na Veľkú noc nás pozývam prežívať aj prostredníctvom pôstnej aktivity - 
pôstny misijný kalendár. Teda v snahe každý deň spraviť čosi dobré a možno nielen 
sa niečoho zriekať, ale azda spraviť aj čosi dobre navyše. Počas týždňa si môžete 
zobrať domov pôstnu aktivitu, ktorá v sebe obsahuje úlohu na každý deň pôstu a nie 
je to iba o tom, že sa musíme niečoho zriecť, ale najmä o tom, že popri svojom 
predsavzatí v pôste, môžeme robiť aj viac dobra a tak sa pripravovať na udalosti 
spásy, ktoré za nás Ježiš podstúpil! Za každú splnenú úlohu si nezabudni vyfarbiť daný 
deň vo svojom pôstnom misijnom kalendári, aby si videl, že život i čas pôstu nie je iba 
čierno biely, ale prináša aj radosť z vykonaného dobra! (Po skončení pôstu, následne 
bude aktivita vyhodnotená)  
Prajem pokojný a pohodový čas pôstu, teším sa na spoločné stretnutie, kaplán 
František 
PS: nezabúdajte na úsmev  

CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. JÁNA KRSTITEĽA POZÝVA 
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FARSKÉ OZNAMY 
POKLONA NAJSV. SVIATOSTI OLTÁRNEJ  
utorok:  
Farský kostol: po rannej sv. omši až do 17.45 (zapíšte sa prosím do zoznamu, ktorý je 
vzadu pri vstupe do farského kostola) 
Jakubovany a Orkucany od 15.00.   
Pobožnosť a požehnanie o 17.45. 
Vo štvrtok poklona vo Farskom kostole nebude 
piatok (1. piatok v mesiaci): Farský kostol od 16.00 – 17.45 
Orkucany, Jakubovany – piatok: 15.30 – 17.45 
POMAZANIE CHORÝCH pri pravidelnej návšteve chorých pred prvým piatkom im zároveň 
v tomto týždni udelíme aj sviatosť pomazania chorých. Budeme vás kontaktovať. 
POPOLCOVÁ STREDA je začiatkom Pôstneho obdobia. V tento deň sa pri sv. omši 
vynecháva úkon kajúcnosti, ktorý je nahradený po homílii poznačením popolom                       
so slovami: “Kajajte sa a verte Evanjeliu“. Na popolcovú stredu pridávame sv. omšu o 16h 
vo Farskom kostole. Je to deň prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu.  
FATIMSKÁ POBOŽNOSŤ NA PRVÚ SOBOTU Farský kostol: sobota: 6.45 začína pobožnosť, 
bezprostredne po nej sv. omša (cca7.30); Jakubovany: 17.15 pobožnosť 
POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY  Piatok: 17.30 vo všetkých kostoloch 
Nedeľa: 15.00. V tomto týždni, keďže je prvá nedeľa bude o 14.30 modlitba posv. ruženca, 
o 15.00 pobožnosť Krížovej cesty, po nej výmena ružencových tajomstiev. Na pobožnosti 
Krížovej cesty pozývame všetkých i mládež a deti. 
PRÍPRAVA DETÍ A BIRMOVANCOV Od nasledujúceho týždňa pokračuje príprava deti na 1. 
sv. prijímanie a tiež príprava birmovancov. Prosíme animátorov, aby oslovili svoje skupiny. 
FARSKÁ CHARITA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA Prosí aj v tomto roku o podporu 
poukázaním 2% z dane pre Občianske združenie Samaritán (IČO 42089867), Názov: 
Samaritán, Sídlo: 17. novembra 8, 08301 Sabinov 
JARNÁ ZBIERKA NA CHARITU nasledujúcu nedeľu – 1. pôstna nedeľa - sa koná jarná 
zbierka na charitu. Svoje milodary môžete odovzdať do vyznačených schránok. Vopred 
srdečné Pán Boh zaplať! 
PÔSTNA AKTIVITA PRE DETI Deti pozývame zapojiť sa do pôstnej aktivity. Materiály 
nájdete vo farskom kostole na stolíku vzadu. 

SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED PRVÝM PIATKOM 
 SABINOV JAKUBOVANY ORKUCANY 

PONDELOK 6.15-6.40 15.00 – 17.45   
UTOROK 6.15-6.40 15.00 – 17.45 15.00 – 17.30 15.00 – 17.45 
STREDA 6.15-6.40    

ŠTVRTOK 6.15-6.40 15.00 – 17.45   
PIATOK 6.15-6.40 15.00 – 17.20   

 
SVIATOSŤ ZMIERENIA CHORÝCH: PONDELOK, UTOROK,  OD 9.00 (PO TELEF. DOHOVORE) 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
28. 2. – 6. 3. 2022 

 

pondelok 
28. 02. 

Féria Sabinov 
6.45 ZBP Magdaléna (90r.) 

18.00 ZBP Martin (40r.) 

utorok 
01. 03. 

Féria 
Sabinov 

6.45 Za rodinu 
18.00 ZBP Dušan (50r.) 

Jakubovany 18.00 ZBP Jana, Kaleb, Anna 
Orkucany 18.00  

streda 
02. 03. 

 
 

Popolcová streda 
Sabinov 

6.45  

16.00  
18.00  

Jakubovany 18.00 + rodina Galajdova 
Orkucany 18.00 ZBP Elena (75r.) 

štvrtok 
03. 03. 

Féria v pôstnom období Sabinov 6.45 ZBP Elena  
18.00 ZBP Vladimír s rodinou 

piatok 
04. 03. 

 Féria v pôstnom období 
Sabinov 

6.45 + členovia RB 
18.00 ZBP Štefánia(55r.) s rod. 

Jakubovany 18.00 +Peter (1. výročie) 
Orkucany 18.00 +František +Helena 

sobota 
05. 03. 

Féria v pôstnom období 
Sabinov 

6.45 ZBP členovia RB 

18.00 +Jozef +Peter 

Jakubovany 18.00 ZBP členovia RB 

nedeľa 
06. 03. 

1. PÔSTNA NEDEĽA  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 10.30 + rod. Lazorova, Karaffova 
Orkucany 09.00 ZBP Monika (45r.) 

 
ZBIERKA POTRAVÍN PRE UKRAJINU Trvanlivé potraviny pre trpiacich vojnou na Ukrajine 
i vojnových utečencov ôžete odovzdať v Charitnom zariadení Rafael na ulici 17. novembra 
č. 8 v pracovných dňoch od 14.-15.30. Pri vstupnej bráne zazvoňte. Zoznam vhodných 
potravín a ďalšie usmernenia nájdete na www.farnostsabinov.sk 


