
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 11/2022 
13. MAREC 2022 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

 2. PÔSTNA NEDEĽA  
 

 
 
 
 

 
ČAS NA PREMENU 

V pôstnom čase si viac uvedomujeme výzvu k “návratu“. Najčastejšie ju rozumieme 
ako vonkajšiu zmenu života, polepšenie sa v konaní dobra, zrieknutie sa chýb, omylov, 
pádov, hriechov. Dnešné evanjelium nás upozorňuje na “zmenu“ kvalitatívne vyššiu, 
na “metanoiu“, zmenu zmýšľania, spôsobu života, nazerania. Nemýľme sa, že k 

niečomu takému boli či sú pozvaní 
len vyvolení a svätci. K tejto premene 
sme pozvaní všetci. Dotýka sa to 
každého z nás. Aj nám sú adresované 
slová Boha Otca: „Toto je môj 
vyvolený Syn, počúvajte ho“ (Lk 
9,35). I pre nás Ježiš je nádejou a aj 
pre nás platia slová: „Veď naša vlasť 
je v nebi“ (Flp 3,20). A v nebi, ako 
hovorí svedectvo Petra, Jakuba a 
Jána, budeme žiť v prítomnosti Boha; 

to bude najväčšia odmena, ktorej sa nič a nikto nevyrovná. Stáva sa, že tu v tomto 
živote na to zabúdame, odkladáme život v spojení s Bohom na posledné miesto. 
Pôstny čas máme využiť na “zmenu“, prehodnotenie svojich postojov, aby nám nič 
neprekážalo žiť v Božom kráľovstve, ako to vo chvíli premenenia Pána pocítil apoštol 
Peter, keď povedal: „Učiteľ, dobre je nám tu“ (Lk 9,33). Ak človek zabudne na večnosť 
a vzďaľuje sa od Pána Boha, skôr-neskôr spozná slabosť svojej existencie na zemi. 
Rýchlo sa minie mladosť, opadne záujem o koníčky, spozná stratu zdravia, únavu z 
práce. Keď prekročí hranicu dôchodku, mnohí svojím “dovidenia“ pretrhnú s nami 
kontakty. Nepatríte medzi tých, na ktorých si v starobe už nespomenú dávni priatelia, 

Prvé čítanie: Boh uzaviera s verným Abrahámom zmluvu                                        (Gn 15,5-12.17-18) 
Žalm: PÁN JE MOJE SVETLO A MOJA SPÁSA                                                                                                                             (Ž 27) 
Druhé čítanie:  Kristus nás pripodobní svojmu oslávenému telu                                  (Flp 3,17 – 4,1)  
Evanjelium: Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre                                                     (Lk 9, 28-36) 
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spolupracovníci, zákazníci, tí, pre ktorých ste mnoho, veľmi mnoho urobili, pre ktorých 
ste takpovediac žili? To je beh života. A práve aj na to pamätajme pri realizovaní 
“premeny“ svojho života v tejto pôstnej dobe. Cesta späť k Bohu vedie k úžasnému 
cieľu. Vieme, že ak chceme niečo cenné získať na zemi, musíme niečo pre to obetovať: 
čas, sily, zdravie... a teší nás to prikrátko. To vyžaduje našu obetu, ale odmena bude 
trvať po celú večnosť. Kiež by sme pri premene v tohtoročnom pôstnom čase viac 
mysleli na hodnotu svojej duše a duší nám zverených. Prehodnoťme svoj prístup k 
hodnotám, ako je šťastie, zdravie, rodinná pohoda, vernosť, čistota, pokoj, 
spravodlivosť... Objavme pravé svetlo vo svojom živote. (P. Ľ. Stanček CM – vincentini.sk – 
krátené) 

CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. JÁNA KRSTITEĽA:                                                
INOVATÍVNE VO VYUČOVACOM PROCESE 

V CZŠ sv. Jána Krstiteľa sa vo vyučovaní nebránime ani využívaniu rôznych 
inovatívnych metód. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že sme sa v školskom roku 
2021/2022 stali jednou zo šiestich slovenských škôl, ktoré si za svoju inovatívnu 

činnosť v oblasti digitálnej transformácie vyučovacieho 
procesu vyslúžili titul Microsoft Showcase School. Toto 
významné ocenenie sme získali zaslúžene, keďže sme 
dokázali plynule nabehnúť aj na dištančné vzdelávanie. 
Prostredníctvom MS Teams sme žiakom domáce úlohy 
nielen zadávali, ale sme aj online vyučovali. V aktuálnom 
školskom roku sú novinkou hybridné vyučovacie hodiny. 
Ide o kombinované hodiny realizujúce sa prezenčne 
v škole, pričom žiaci v karanténe sa môžu online pripojiť 
zo svojich domovov. Na 1. stupni učitelia individuálnym 

prístupom pomáhajú žiakom popri tradičnom vyučovaní matematiky osvojovať si 
schopnosť kriticky myslieť, analyzovať problémové situácie a hľadať nové riešenia. 
Neopomenuli sme ani moderné metódy vo vyučovaní anglického jazyka. Už v 1. a 2. 
ročníku sa žiaci na hodinách angličtiny vzdelávajú pomocou inovatívnej metódy, 
prostredníctvom ktorej sa vyučuje angličtina vo viac ako 100 krajinách sveta.  

 
DETSKÉ  OKIENKO   

Milé deti, v tomto týždni sme sa spoločne uvažovali nad hnevom, ktorému sa treba 
vyhýbať, keďže on v nás spôsobuje rany, jazvy, ktoré bolia. Čas pôstu, nás pozýva 
pracovať na seba a práve svojou dobrotou, láskavosťou sa chrániť hnevu. Čisté srdce, 
naplnené pokorou nám následne aj cez dobrotu a láskavosť môže pomáhať pretvárať 
svoj život i život druhých, aby sme sa stávali milými Bohu.  Milé deti, pokúsme sa využiť 
tento nastávajúci týždeň zvlášť na to, že budeme sa strániť hnevu a nahrádzať do 
ochotou a láskou k druhým.  Teším sa na spoločné stretnutie, kaplán František 
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SVÄTÝ JOZEF – PRIJÍMAJÚCI OTEC 
Duchovný život, ktorý nám sv. Jozef naznačuje, nie je cestou objasňovania, ale cestou 
prijímania. Iba počnúc týmto prijatím, týmto zmierením, začíname vidieť väčší príbeh 
a hlbší zmysel. Akoby sme tu počuli ozvenu vášnivých Jóbových slov, ktorý na výzvu 

svojej manželky, aby sa vzbúril za všetko 
zlo, ktoré sa mu deje, odpovedá: „Azda 
máme len dobré brať od Pána, a zlé prijať 
by sme nemali?“ (Jób 2, 10). Jozef zaiste 
nie je človekom pasívne zmiereným so 
všetkým. Je odvážny a veľmi aktívny. 
Prijatie je v našom živote spôsob, akým 
sa prejavuje dar sily, ktorá k nám 
prichádza od Ducha Svätého. Iba Pán 
nám môže dať silu potrebnú na prijatie 
života takého, aký je, so všetkými jeho 

protirečeniami, frustráciami, sklamaniami. Ježišov príchod medzi nás je darom od 
Otca, ktorý nám umožňuje zmieriť sa s našou konkrétnou históriou, aj keď ju úplne 
nechápeme. (Z Apoštolského listu Sv. Otca Františka Patris corde, b. 4) 
 
 
 

FARSKÉ OZNAMY 
POKLONA NAJSV. SVIATOSTI OLTÁRNEJ  
štvrtok : Farský kostol od 16.00 – 17.45 
POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY  Piatok: 17.30 , Nedeľa: 15.00. vo všetkých kostoloch 
SLÁVNOSŤ SV. JOZEFA je v sobotu 19.3. Nie je to prikázaný sviatok. Pridávame sv. omšu 
o 8.30 vo Farskom kostole. Večerné sv. omše sú z nasledujúcej nedele. 
Súkromná základná škola si pripomenie sviatok svojho patróna  - sv. Jozefa - sv. omšou 
v piatok, 18.3. o 8.30 vo Farskom kostole. 
ZDRUŽENIE FAUSTÍNUM bude mať svoje pravidelné stretnutie v nedeľu 20.3.2022                                     
po pobožnosti Krížovej cesty v priestoroch Farského úradu. 
PROSBA O POMOC Rehoľné sestry Congregatio Jesu, pôsobiace na Slovensku, majú svoju 
komunitu aj v Užhorode na Ukrajine, pre ktorú zbierajú deky, spacie vaky, obliečky, 
sviečky/priesvitné kahance (do pivníc), trvanlivé potraviny. Tieto veci môžete priniesť 
počas týždňa do zariadenia Arcidiecéznej charity „sv. Rafael“ na Ulici 17.novembra 8               
v Sabinove v čase od 14:00-15:30, prípade kontaktovať môžete p. Jozefa Kolárčika 
(0911114519) 
ZBIERKA NA CHARITU Srdečné Pán Boh zaplať za vaše milodary v nedeľnej jarnej zbierke 
na Charitu, kde sme poslali na účet charity 2103, 21€. Sabinov: 1359, 80€, Jakubovany: 
563,40€, Orkucany: 180, 01€.  
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 LITURGICKÝ PREHĽAD 
TÝŽDEŇ PO 2. PÔSTNEJ NEDELI – 14. 3.  – 20. 3. 2022 

 

pondelok 
14. 03. 

Féria v pôstnom období Sabinov 
6.45 Za uzdravenie - Peter 

18.00 +Margita +Štefan 

utorok 
15. 03. 

Féria v pôstnom období 
Sabinov 

6.45 
+Margita +Bartolomej 

+Anna +Štefan 
18.00 +Ladislav 

Jakubovany 18.00 +Andrej 

streda 
16. 03. 

 
Féria v pôstnom období 

 

Sabinov 
6.45 +Ján 

18.00 +Július 
Orkucany 18.00 ZBP členovia RB 

štvrtok 
17. 03. 

Féria v pôstnom období 

Sabinov 6.45 
+Jozef +Klára +Štefan 

+Dominik  
18.00 ZBP Marko  

Jakubovany 18.00 
+Jozef +Anna +Milan 

+František 

piatok 
18. 03. 

 Féria v pôstnom období 
 

Večerné sv. omše 
z nasledujúcej slávnosti 

Sabinov 
6.45 

+Jozef +Anton +Ján 
+Alžbeta +Veronika 

8.30  
18.00 +Marta 

Orkucany 18.00 ZBP Monika (20r.) 

sobota 
19. 03. 

Sv. Jozef, ženích 
Preblahoslavenej Panny 

Márie 
Slávnosť 

Večerné sv. omše 
z nasledujúcej nedele 

Sabinov 

6.45 +Jozef 

8.30  

18.00 ZBP Mária 

Jakubovany 18.00 ZBP Mária s rod. 
 

nedeľa 
20. 03. 

3. PÔSTNA NEDEĽA  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 09.00 
+ rodin Šotikova a 

Štofanikova 
Orkucany 10.30  

 
SVIATOSŤ ZMIERENIA:  

V PRACOVNÝCH DŇOCH – RÁNO: 6.15 – 6.40; POPOLUDNÍ 17.00 – 17.45 


