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               FARSKÝ LIST 12/2022 
20. MAREC 2022 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

 3. PÔSTNA NEDEĽA  
 

 
 
 
 

 
VÝZVA K OBRÁTENIU 

Kedy sme si naposledy povzdychli: Keby sa dalo znova začať! A predsa, kto a čo bráni 
znova začať? Pôstna doba je čas, keď sme viac vnímaví na udalosti našej spásy. 
Ochotnejšie odpovedáme na výzvu zmeniť svoj vzťah k hriechu. Sebazaprenie rôzneho 

druhu, pôst nielen od jedla, a najmä 
modlitba krížovej cesty stali sa praxou 
každého kresťana. Využiť pôstny čas tak, 
ako sa na kresťana patrí, je nádejou, že 
veľkonočné sviatky prinesú pokoj duši i 
telu. Boh čaká, že sa vedome, 
dobrovoľne a primerane okolnostiam 
postaráme, že náš život bude bohatší na 
duchovné hodnoty. Vinohradník z 
podobenstva prosí majiteľa vinice za 
figovník, ktorý nerodí ovocie: „Pane, 

nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak 
nie, potom ho vytneš“ (Lk 13,9). Evanjelium obsahuje niekoľko výstrah. Keď hovoria 
Ježišovi, že Pilát zmiešal krv obetujúcich s krvou ich obetí, alebo keď mu hovoria, že 
veža v Siloe zabila osemnástich, nie je napomenutím, že každému človeku hrozí stále 
nebezpečenstvo, keď žije v hriechu? Evanjelium upozorňuje na potrebu obrátenia. 
Dve udalosti, pri ktorých došlo k náhlemu usmrteniu, prestrašili a stali sa 
upozornením, že niečo podobné sa môže stať každému. Nik nevie kedy, kde a ako 
bude zomierať. Ježiš podobenstvom o figovníku ukazuje na povinnosť žiť v spojení s 
Bohom. Je to výzva k zmene života a rovnako ku konaniu pokánia za svoje hriechy. 
Figovník vo vinici nebol zasadený pre ozdobu. Hospodár právom čaká, že bude rodiť 

Prvé čítanie: Ten, ktorý je, ma k vám poslal                                                                      (Ex 3, 1-8.13-15) 
Žalm: MILOSTIVÝ A MILOSRDNÝ JE PÁN                                                                                                                                  (Ž 103) 
Druhé čítanie:  Život ľudu s Mojžišom na púšti je napomenutím pre vás           (1Kor 10, 1-6.10-12)  
Evanjelium: Ak nebudete robiť pokánie všetci zahyniete podobne                                   (Lk 13, 1-9) 
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ovocie. Za normálnych okolností figovník rodí na tretí rok. Tento figovník nezarodil. 
Majiteľ má právo vinohradníkovi prikázať strom vyťať, veď „načo ešte aj zem 
vyčerpáva“ (Lk 13,7)? Vinohradník prosí o ročný odklad s vyrúbaním stromu. 
Podobenstvo má bohatú symboliku. Hospodárom je Boh. Jemu všetko patrí. On jediný 
má právo robiť s vinicou čo chce. Právom očakáva úrodu. Vinica je svet. Figovník v 
podobenstve predstavuje každého človeka. Vinohradníkom je Ježiš Kristus. Boh 
každému človeku určil primeranú úlohu, ktorú má splniť. Boh sa postaral o všetko, čo 
je potrebné, aby sme splnili jeho vôľu. Každý z nás dostal talenty, nadanie a primeranú 
starostlivosť. Našou úlohou je urobiť to, čo nám za daných a konkrétnych okolností 
určil Boh. Preto každý človek je nezastupiteľný iným, a preto každý človek sám svojím 
slobodným konaním rozhoduje o svojej večnosti. Boh jediný ako Pán života a smrti má 
právo odvolať do večnosti svoje dielo, človeka. Pretože nevieme čas, je našou 
povinnosťou v každom čase života byť pripravený a plniť, čo nám Boh určil. Ak 
neplníme vôľu Božiu, platia Ježišove slová: „Ak nebudete robiť pokánie, všetci 
zahyniete“ (Lk 13,5). (P. Ľ. Stanček CM – vincentini.sk – krátené) 
 
 

SLÁVNOSŤ ZVESTOVANIA PÁNA 
Na deň 25. marca pripadá slávnosť Zvestovania Pána. Tento dátum je presne deväť 
mesiacov pred Vianocami, teda pred Narodením Pána. Pripomíname si udalosť, že         
k Panne Márii prišiel anjel, ktorý jej 
oznámil, že sa stane matkou dávno 
očakávaného Vykupiteľa, Mesiáša. 
Okamih počatia Pána Ježiša v lone 
Panny Márie sa spája práve s 
okamihom zvestovania. Keďže Mária s 
Božím plánom súhlasila, zostúpil na ňu 
Duch Svätý a ona počala. Mesiáš teda 
mohol prísť na svet, aby celé ľudstvo 
vykúpil svojou smrťou a                     
zmŕtvychvstaním. Už tesne po prvom 
hriechu Boh prisľúbil, že nenechá ľudstvo samotné (Gn 3). Aj v priebehu dejín Starého 
zákona svoj sľub viackrát potvrdil, napr. prorok Izaiáš asi 500 rokov pred narodením 
Krista napísal: „Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá 
mu meno Emanuel!“ (Iz 7, 14) Dnešný sviatok je teda aj pripomienkou toho, že Boh 
dodržal svoj sľub tým, že poslal svojho Syna na svet, aby ho vykúpil. Sviatok sa začal 
sláviť koncom 4. storočia na Východe. V 7. storočí prešlo jeho slávenie aj na Západ. Do 
Druhého vatikánskeho koncilu sa slávil ako mariánsky sviatok,   po koncile je zaradený 
medzi sviatky Pána. (zivotopisysvatych.sk) 
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DETSKÉ  OKIENKO   
Milé deti, v tomto týždni sme sa spoločne zamýšľali nad azda detskou 
“najobľúbenejšou” neresťou, zlozvykom - lenivosťou. Lenivosť je premárnenie 
potenciálu, ktorý v človeku je, teda nevyužitie svojich schopností a možností, ktorými 
môžeme byť voči druhým nápomocný.  
SLUŽBA je spôsob, ako na jednej strane nebyť lenivý, ale zároveň ako dokázať si nájsť 
čas aj pre sebe, na oddych a načerpanie síl, aby som opäť mohol byť na blízku druhým! 
Milé deti, snažme sa tento týždeň viac vyhýbať sa lenivosti, lebo ona nás privádza k 
úpadku na tele i na duše! A pokúsme sa s ňou bojovať práve svojou zodpovednosťou 
v povinnostiach a ochote pomôcť či poslúžiť druhým! 
Verím, že sa vám vo vašich pôstnych predsavzatiach darí a že nie ste leniví premáhať 
sa pri plnení jednotlivých úloh z pôstneho kalendára :)  
Teším sa na spoločné stretnutie, kaplán František.  
PS: Nezabúdajte na radosť i úsmev :)  
 

FARSKÉ OZNAMY 
BOLI ZRUŠENÉ ĎALŠIE OPATRENIA už od 14.3. boli zrušené, okrem povinnosti nosiť 
respirátor, ďalšie doterajšie obmedzenia – teda aj zákaz podávania rúk pri znaku pokoja 
a poznačenie požehnanou vodou.    
ZNAK POKOJA Upozorňujeme vás na jeden detail – pri znaku pokoja po výzve kňaza „Dajte 
si znak pokoja!“ odpovedáme: „Pokoj a bratská láska nech je medzi nami!“ a následne si 
podáme ruku na znak pokoja. Ruky podávame iba najbližšie stojacim. 
SLÁVNOSŤ ZVESTOVANIA PÁNA je v piatok 25.3. Nie je to prikázaný sviatok. Pridávame 
sv. omšu o 8.00 vo Farskom kostole.  
Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa si pripomenie sviatok Zvestovania Pána - sv. 
omšou v piatok, 25.3. o 8.00 vo Farskom kostole. Na svätej omši sa samozrejme môžu 
zúčastniť všetci veriaci. 
ZASVÄTENIE NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE V piatok, 25.3. o 17.00 v Bazilike 
Panny Márie Väčšej v Ríme Svätý Otec František modlitbou zasvätí Rusko a Ukrajinu 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. So Svätým Otcom sa spojíme v modlitbe posv. 
ruženca o 17.00 hod., po ktorej hneď bude nasledovať krížová cesta a sv. omša za život, 
špeciálne za počaté deti. Pozývame na ňu zvlášť matky v požehnanom stave, ktoré po omši 
dostanú osobitné požehnanie. V rámci tejto omše bude možnosť tzv. duchovnej adopcie, 
teda urobiť záväzok modliť sa 9 mesiacov za jedno počaté dieťa určenú modlitbu a jeden 
desiatok ruženca. Pozývame Vás k tejto aktivite.  
ZMENA ČASU Upozorňujeme vás na zmenu času zo zimného na letný. Na budúci týždeň 
zo soboty na nedeľu posúvame hodiny o hodinu dopredu 
NÁCVIK ZBORU bude v pondelok 21.3. po večernej sv. omši vo Farskom kostole. Pozývame 
aj nových členov, ktorí by pomohli v tejto vzácnej službe na obohatenie a pozdvihnutie 
našich bohoslužieb. 
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 LITURGICKÝ PREHĽAD 
TÝŽDEŇ PO 3. PÔSTNEJ NEDELI – 21. 3.  – 27. 3. 2022 

 

pondelok 
21. 03. 

Féria v pôstnom období Sabinov 
6.45 ZBP Andrej a Margita 

18.00 ZBP Štefan (50r.) 

utorok 
22. 03. 

Féria v pôstnom období 
Sabinov 

6.45 ZBP Mária 
18.00 + rodín Gajdošovej a Hrehovej 

Jakubovany 18.00 +Ján +Mária 

streda 
23. 03. 

 
Féria v pôstnom období 

 

Sabinov 
6.45 ZBP Eva 

18.00 ZBP Ivana (30r.) 
Orkucany 18.00 + členovia RB 

štvrtok 
24. 03. 

Féria v pôstnom období 
 

Večerné sv. omše 
z nasledujúcej slávnosti 

Sabinov 
6.45 Juraj +Helena +Štefan +Berta 

18.00 
+Ladislav +Vincent +Štefan      

a rodičia 
Jakubovany 18.00 +Ján +Mária +Ján +Veronika 

piatok 
25. 03. 

 Zvestovanie Pána  
Slávnosť 

Sabinov 
6.45  
8.00  

18.00 Za život 
Orkucany 18.00 +Pavol +Irena +Jozef +Mária 

sobota 
26. 03. 

Féria v pôstnom období 
Večerné sv. omše 

z nasledujúcej nedele 

Sabinov 
6.45 +Mária +Bartolomej 

18.00 ZBP Mária (30r.) s rod. 

Jakubovany 18.00 ZBP Peter a Mária s rod. 

nedeľa 
27. 03. 

4. PÔSTNA NEDEĽA 
NEDEĽA LAETARE  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 09.00 ZBP Joachim a Tamara 
Orkucany 10.30 +Helena (1. výročie) 

 
 
 

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


