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V prvopiatkovom týždni kancelária iba dopoludnia! 

               FARSKÝ LIST 14/2022 
3. APRÍL 2022 
Týždenník farnosti  

Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

 5. PÔSTNA NEDEĽA  
 

 
 
 
 

 
CHOĎ A UŽ NEHREŠ! 

Koľkokrát stojíme pred veľkou dilemou ako odpovedať. Povieme áno, bude zle, 
povieme nie a zasa bude zle. A tí, ktorí nám položili otázku v duchu sa radujú ako nás 
vohnali do úzkych, a ako sa hociktorou odpoveďou môžeme blamovať. Aj pre farizejov 
a zákonníkov nastala vábivá príležitosť dostať do úzkych priateľa mýtnikov a 

hriešnikov. Aká bola čudná ich 
spravodlivosť, ktorá nechcela 
milosrdenstvo, ktorá nevedela odpúšťať 
a v Bohu videla iba prísneho 
zákonodarcu a sudcu, ale nie láskavého 
Otca. Na to sú ľudia všeobecne veľmi 
chytrí - požadovať od druhých 
spravodlivosť, pritom sa dokážu priam 
majstrovsky sťažovať na krivdy, ktorých 
sa im dostalo alebo dokonca ktoré sa 
nestali ani im. Keby to bola aspoň láska 
k blížnemu, ochrana ukrivdeného, 

spravodlivosť pre všetkých. Ale nie! Je to iba jalová pýcha pohoršujúca sa nad tými, 
ktorí sú horší ako my. To všetci dokážeme priam majstrovsky. Ale Ježiš veľmi dobre 
pozná ľudskú povahu a vidí aj to, čo farizeji a zákonníci vidieť nechceli – vidí ich hriechy 
a pretvárku, ktorá je výsmechom akejkoľvek spravodlivosti. Buďme úprimní: ako 
neradi si priznávame viny a ako vieme, dokonca aj pred Bohom, zakrývať vlastné 
svedomie. Sebaistota spravodlivosti je čosi veľmi nebezpečné, lebo človeka zaslepuje 
a robí ho nespravodlivým. Nateraz ale Ježiš neprišiel súdiť, ale ukázať nám Božiu lásku, 
hriešnikom ponúkať milosrdenstvo a odpustenie. Keď v tieto dni prežívame v liturgii 

Prvé čítanie: Hľa, tvorím čosi nové a napojím svoj ľud                                                         (Iz 16, 43-21) 
Žalm: VEĽKÉ VECI UROBIL S NAMI PÁN A MÁME Z TOHO RADOSŤ                                                                                   (Ž 126) 
Druhé čítanie: Bežím k cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania                                 (Flp 3, 8-14) 
Evanjelium: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň                                  (Jn 8, 1-11) 
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utrpenie Krista, ktoré na seba vzal za naše hriechy, zamyslime sa úprimne aj nad svojím 
svedomím. Nezakrývajme svoje viny rôznymi výhovorkami a ospravedlneniami, ktoré 
nám aj tak nepomôžu.  Vstúp teda do seba, úprimne si priznaj a vyznaj, a nastúp na 
cestu nápravy! A Ježiš nebude kameňovať ani teba, ale ti povie: Ani ja ťa 
neodsudzujem. Choď a už nehreš! (J. Adamus – trojica.sk – krátené) 
 

VO FARSKOM KOSTOLE JE NOVÝ OBRAZ BOŽIEHO MILOSRDNESTVA 
Dňa 25. marca bol v našom kostole  nainštalovaný nový obraz Božieho milosrdenstva. 
Pochádza priamo z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva v Krakove s originálnym 
certifikátom. Obraz do kostola darovalo sabinovské Spoločenstvo Faustínum. 

Spoluautorom obrazu Božieho milosrdenstva je sám Pán Ježiš, ktorý sa v 
Plocku zjavil sv. Faustíne a poveril ju, aby namaľovala obraz podľa toho, ako ho vidí 
s nápisom ,,Ježišu, dôverujem Ti“. Pre tento obraz sú charakteristické dva lúče: 
červený a svetlý, ktoré vychádzajú z prebodnutého srdca Pána Ježiša. Svetlý lúč 
znamená vodu, ktorá ospravedlňuje duše /krst a pokánie/ , červený lúč znamená krv, 
ktorá je životom duší /eucharistia/.  Keďže si sv. Faustína nevedela dať rady, obraz dal 
namaľovať jej spovedník  bl. Michal Sopočko maliarovi Eugenovi Kazimierowskemu vo 
Vilniuse. Keď bol obraz dokončený, sestre Faustíne sa nepáčil, lebo Vzkriesený Ježiš 
nebol  taký pekný,  ako sa jej zjavil. Po jej smrti boli namaľované viaceré obrazy, na 
ktoré dohľadal  bl. Michal Sopočko. Konečnú podobu obrazu k úcte Božieho 
milosrdenstva vybral kardinál Adam Sapieha. Autorom obrazu je Adolf Hyla. Originál 
sa nachádza v Sanktuáriu  Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagievnikách.  Finančné 
prostriedky na obraz darovala  rodina, ktorá sa zachránila počas vojny. V súčasnosti je 
obraz Božieho milosrdenstva najrozšírenejším obrazom na celom svete.  Pri uctení 
obrazu Božieho milosrdenstva Pán Ježiš pripojil zvláštne prisľúbenia: večnú spásu, 
milosť šťastnej smrti a pokroky v duchovnom živote. V  Denníčku sv. Faustíny sa 
dozvedáme: ,,Cez  tento obraz budem udeľovať dušiam veľa milostí, preto nech má 
k nemu prístup každá duša.“ /Den. 570/ ,,Duša, ktorá bude uctievať tento  obraz, 
nezahynie.“ /Den. 48/   

Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili, aby tento 
milostivý obraz bol v našom chráme. Obraz Božieho milosrdenstva bude posvätený 
dňa 23.4.2022 pri večernej sv. omši o 18.00 hod. (Juraj Vrábel st.) 
 

DETSKÉ  OKIENKO   
Milé deti, minulý týždeň sme sa rozprávali spoločne o ďalej neresti, zle, ktorú sme si 
aj názorne ukázali cez quiz - závisť! Závisť je teda túžba po niečom, čo má niekto iný, 
čo nám nepatrí, ale chceli by som to mať! Spôsob ako bojovať s touto neresťou je 
DOBROPRAJNOSŤ, teda dožičiť, dopriať úspech, zdar i dobro aj druhému a tešiť sa z 
toho spolu s ním. Milé deti, ak my budeme priať dobro druhému, určite aj nám bude 
dobre, možno nie tak, že budeme vlastniť to, čo majú druhí, ale tak, že budeme sa 
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vedieť tešiť a radovať z toho, že aj druhým sa darí a majú sa dobre! To je v konečnom 
dôsledku aj prejav našej bratskej lásky o ktorú sa máme snažiť! Tak smelo do toho! 
Teším sa na ďalšie spoločné stretnutie, kaplán František.  
PS: Nezabúdajte na radosť i úsmev :)  
 

FARSKÉ OZNAMY 
ZBIERKA NA UKRAJINU dnes (3.4.2022) je zbierka na pomoc obetiam vojnového konfliktu 
na Ukrajine. Svoje milodary môžete odovzdať do označených schránok. 
POKLONA NAJSV. SVIATOSTI OLTÁRNEJ Farský kostol: štvrtok 16.00 – 17.45 
SVIATOSŤ ZMIERENIA pred veľkonočnými sviatkami: Rozpis spovedania nájdete 
v prehľadnej tabuľke vo Farskom liste a na výveskách. Vo štvrtok a piatok popoludní 
nespovedáme, pomáhame v iných farnostiach. V sobotu a nedeľu v nasledujúcom týždni 
budeme spovedať viacerí kňazi. Prosíme Vás, aby ste využili tieto možnosti a neodkladali 
svätú spoveď na poslednú chvíľu. Na výveske nájdete aj prehľad spovedania v celom 
sabinovskom dekanáte.  
PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA je začiatkom Svätého týždňa. Pri sv. omši si pripomíname 
Pánov vstup do Jeruzalema a čítame správu evanjelistu o Ježišovom umučení (pašie).  
Vo Farskom kostole bude slávnostná procesia pri dopoludňajších sv. omšiach (7.30, 9.00, 
10.30). Bohoslužba začne pred Malým kostolom, kde bude požehnanie ratolestí 
(bahniatok); tie si prineste so sebou. Následne vstúpime v procesii do Božieho chrámu, 
kde pokračuje sv. omša. Pri spievaní pašií stojíme (starší a chorí môžu sedieť).  
Slávnostná procesia bude aj pri nedeľných sv. omšiach vo filiálnych kostoloch 
v Jakubovanoch a Orkucanoch. 
SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať: Jozef Hostovičák z Prešova a Monika Jaklovská zo 
Sabinova (1). 
Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli platne prijať sviatosť 
manželstva, nech to oznámi na Farskom úrade. Snúbencov zverujeme do modlitieb 
farského spoločenstva. 
 

SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED VEĽKOU NOCOU 4.4. – 10.4.2022 
 

 SABINOV JAKUBOVANY ORKUCANY 

PONDELOK  4.4. 6.15-6.40 16.00 – 17.45   

UTOROK      5.4. 6.15-6.40 16.00 – 17.45 19.00 – 20.30  

STREDA        6.4. 6.15-6.40 16.00 – 17.45  19.00 – 20.30 

ŠTVRTOK     7.4. 6.15-6.40    

PIATOK        8.4. 6.15-6.40    

SOBOTA       9.4.  14.00 – 18.00   

NEDEĽA       10.4.   14.00 – 18.00   
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
TÝŽDEŇ PO 5. PÔSTNEJ NEDELI – 4. 4.  – 10. 4. 2022 

 

pondelok 
04. 04. 

Féria v pôstnom období Sabinov 
6.45 ZBP Monika 

18.00 +Ján +Mária 

utorok 
05. 04. 

Féria v pôstnom období 
Sabinov 

6.45 +Margita 

18.00 + rodiny Adamčíkovej 

Jakubovany 18.00 
Za nové kňazské a rehoľné 

povolania 

streda 
06. 04. 

 
Féria v pôstnom období 

 
Sabinov 

6.45 
+Veronika +Tomáš +Marek 

+Alena 
18.00 +Žofia +Štefan +Marína 

Orkucany 18.00 ZBP Andrea s rodinou 

štvrtok 
07. 04. 

Féria v pôstnom období 
 

Sabinov 6.45 +Dominik 

18.00 +Juraj a +rodičia 
Jakubovany 18.00 + členovia RB 

piatok 
08. 04. 

Féria v pôstnom období 
 

Sabinov 
6.45 +Alojz 

18.00 +Helena 

Orkucany 18.00 
ZBP rodina Giraškova  a 

Galajdova 

sobota 
09. 04. 

Féria v pôstnom období 
Večerné sv. omše 

z nasledujúcej nedele 

Sabinov 
6.45 ZBP rodina Guľašova 

18.00 ZBP Jozef (60r.) 

Jakubovany 18.00 +Štefánia +Mária 

nedeľa 
10. 04. 

PALMOVÁ (KVETNÁ) 

NEDEĽA  
NEDEĽA UTRPENIA PÁNA  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30 Za farnosť 
18.00  

Jakubovany 10.30 +Štefan +Žofia +Ján +Mária 

Orkucany 10.30 ZBP Terézia 
DUCHOVNÁ ADOPCIA Dňa 25.3. ste mnohí začali tzv. duchovnú adopciu. Váš osobný 
záväzok končí 25.12., teda na Vianoce, kedy sa narodí Ježiš Kristus, a zároveň symbolicky 
aj toto adoptované dieťa. Nech Vám to prispeje k ešte väčšej vianočnej radosti. 

Každodenná modlitba za počaté dieťa: 
„Dobrý Bože, na orodovanie Panny Márie, ktorá Ježiša s láskou prijala a porodila, i 

spravodlivého Jozefa, muža dôvery, ktorý sa oň staral už pred narodením, prosím Ťa za 
svoje duchovne adoptované nenarodené dieťa, ktoré sa nachádza v nebezpečenstve 
smrti. Daj jeho rodičom lásku a odvahu, aby svoje dieťa nechali žiť život, ktorý si mu 

daroval. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. 


