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               FARSKÝ LIST 15/2022 
10. APRÍL 2022 
Týždenník farnosti  

Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

 PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA UTRPENIA PÁNA  
 

 
 
 
 

 
HOSANA SYNOVI DÁVIDOVMU! 

Naša doba túži po hrdinoch, chce mať vzory a idoly. Tak bolo tomu aj za čias Ježiša. Na 
Ježiša však nemôžeme pozerať ako na hrdinu. Ježiš netúžil po ľudskej sláve, moci, 

tituloch. Pravdivé a správne vysvetlenie 
podáva sv. Pavol Filipanom: „Ježiš Kristus, 
hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa 
svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba 
samého (...)Uponížil sa, stal sa poslušným až 
na smrť, až na smrť na kríži“ (Flp 2,6-8). Ježiš 
verne splnil svoje poslanie. Správa evanjelistu 
o umučení, ktoré voláme aj pašiami, je 
vyvrcholením trojročnej misie Ježiša na zemi. 
Dostáva sa nám istoty, že každý, kto ho bude 
nasledovať a splní jeho slová, bude mať 
podiel na tom, že Ježiš premohol moc 
hriechu. Ježiš všetko, o čom rozpráva dnešné 

evanjelium, podstúpi preto, aby každý človek, kto sa k nemu pripojí, mal s ním účasť v 
jeho Kráľovstve. Ježiš podstúpi toto všetko preto, aby každý, kto sa ku nemu pripojí, 
mal s ním účasť na jeho živote. Ježiš nesľubuje to, čo nemôže dať. Ježiš však od 
každého – kto chce mať s ním účasť v jeho Kráľovstve – vyžaduje, aby verne a 
zodpovedne splnil všetko, čo učil. Udalosti Kvetnej nedele nie sú len spomienky, ale 
výzva k radikálnemu nasledovaniu Krista. K Svätému týždňu patrí bolesť duše nad 
spáchanými hriechmi, teda ľútosť.  V tomto týždni máme znova prežiť najväčšiu drámu 
dejín. Chceme vedome a dobrovoľne byť s trpiacim, ukrižovaným a zmŕtvychvstalým 
Ježišom. Cítime svoju zodpovednosť za spásu svojej duše, ale aj duše nám zverených 

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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bratov a sestier. Táto vážna vec neznesie, aby sme povrchne, zvykovo, bez osobnej 
účasti prežili tento týždeň. Zodpovednosť ku spáse duší je najpotrebnejšia vec, ktorej 
chceme podriadiť všetko ostatné.  (P. (Ľ. Stanček CM – vincentini.sk – krátené) 
 

Vstupujeme do Svätého týždňa. Výnimočnosť 
Palmovej nedele je vyjadrená i dvomi 
evanjeliovými príbehmi: evanjeliom o vstupe 
Ježiša Krista do mesta Jeruzalem a pašiový 
príbeh, ktorý je správou o umučení a smrti 
Božieho Syna – mohli by sme povedať – 
správou o odchode Ježiša Krista z Jeruzalema 
na prah dvoch svetov – sveta tejto zeme, 
tejto nádeje, radosti a smútku a sveta 
slávneho Nebeského Jeruzalema. 
Dva príbehy, Ježišov príchod i odchod zo 

slávneho mesta Jeruzalem, symbolizujú i našu životnú púť. Príchod na tento svet, naše 
narodenie a napokon smrť, odchod z tohto života. Narodenie a smrť, dva zvláštne 
dotyky tajomstva života, a dni, týždne, roky, ktoré sú vymedzené týmito dvomi 
okamihmi. Naše dni, týždne a roky, ktoré Kristus premenil na večnosť. (fr. Bohuslav OP – 
dominikani.sk) 
 

NOVÝ ORGAN V KOSTOLE SV. VAVRINCA V JAKUBOVANOCH 
S Božou pomocou na jeho chválu, alebo, OPUS 25-2021 - Dielňa Bies - štítok 
s takýmito textami nájdete na našom novom a už v plnej prevádzke funkčnom organe 
vo filiálnom kostole sv. Vavrinca v Jakubovanoch . Ale kedy sa to vlastne všetko začalo? 
Na počiatku bolo slovo , ktoré možno padlo 
priskoro, aby toto dielo bolo hotové, ale  ako 
je uvedené na štítku „S Božou pomocou na 
jeho chválu “ , zvládli sme to všetci 
a spoločne, za čo vám všetkým patrí srdečná 
vďaka. Postupne vyzbierané príspevky, 
zbierky, milodary a dotácie  v rokoch 2017 - 
2021:  32 033,85€; 5x Zbierka v kostole 2017 
-2018: 6 033,85€; Príspevok z obecného 
plesu 11.2.2018: 200€; Ružencové bratstvo 
7.2.2018 6 000€; Dotácia Obecný úrad 
Jakubovany 16.8.2021: 19 800€. Za všetky vaše modlitby, príspevky a vašu ochotu 
pomôcť vám všetkým patrí poďakovanie a srdečné Pán Boh zaplať, veď také dielo sa 
robieva pre Boží chrám možno raz za 150 rokov! Za spoluprácu srdečne ďakujú vaši 
kurátori : Štefan , Miroslav a Jaroslav.  (Jaroslav Tall) 
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FARSKÉ OZNAMY 
SVIATOSŤ ZMIERENIA dnešnú nedeľu od 14. 00 spovedáme viacerí. Prosíme využite túto 
možnosť. Pondelok, utorok a stredu ešte budeme vysluhovať sviatosť zmierenia popoludní 
od 16.00. V nasledujúce dni už nespovedáme.  
POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY dnes (nedeľa, 10.4.) vo Farskom kostole popoludní nebude. 
Na Veľký piatok bude pobožnosť Krížovej cesty za priaznivého počasia vonku; začíname vo 
Farskom kostole o 10.00. Potom pokračujeme v smere na miestnu lokalitu „na šanec“ 
OMŠA SVÄTENIA OLEJOV „MISSA CHRISMATIS“ – vo štvrtok 14. 4.  v Katedrále sv. Alžbety 
v Košiciach o 9.30, Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita, bude sláviť 
tradičnú sv. omšu svätenia olejov za účasti kňazov arcidiecézy. Sú pozvaní aj všetci veriaci. 
PIATOK UTRPENIA PÁNA je dňom prísneho pôstu, nielen zdržiavania sa mäsitého pokrmu.  
ÚPLNÉ ODPUSTKY za zvyčajných podmienok možno získať: 1) pri verejnej adorácii 
Najsvätejšej Sviatosti vo Štvrtok Pánovej večere recitovaním alebo spevom Tantum ergo  
2) za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení v Piatok utrpenia Pána; 3) za 
obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie. 
ZBIERKA PRE UKRAJINU Sabinov: 3652,64€, Jakubovany: 466€, Orkucany: 618, 16€. Spolu: 
4736, 80€. Srdečné Pán Boh zaplať! 
SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:  
Jozef Hostovičák z Prešova a Monika Jaklovská zo Sabinova (2) 
Matúš Tarbaj z Ostrovian a Denisa Ivanová 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. 
 

POBOŽNOSTI A INÉ SLÁVENIA VO VEĽKOM TÝŽDNI 11. 4. – 17. 4.2022 
 

 SABINOV JAKUBOVANY ORKUCANY 

ŠTVRTOK SVÄTÉHO TÝŽDŇA 14.4. 
kostol otvorený  

do 21.00 do 21.00 do 21.00 

PIATOK  UTRPENIA PÁNA 15.4.    

posv. čítania,  ranné chvály 8.30 - - 
Poklona – boží hrob do 21.00 do 21.00 do 21.00 

krížová cesta 10.00 10.00 10.00 
SVÄTÁ SOBOTA    

Posv. čítanie, ranné chvály 8.30 - - 

Poklona Boží hrob 9.00 – 17.00 9.00 – 17.00 9.00 – 17.00 

Požehnanie jedál 15.00, 16.00, 
17.00 

17.00 17.00 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
SVÄTÝ TÝŽDEŇ  - 11. 4.  – 17. 4. 2022 

 

pondelok 
11. 04. 

Pondelok Svätého týždňa Sabinov 
6.45 +Ladislav (1. výročie) 

18.00 +Július 

utorok 
12. 04. 

Utorok Svätého týždňa 
Sabinov 

6.45 
+ rod. Novotná a 

Feciškaninova 
18.00 +Štefan +Mária +Irena +Pavol 

Jakubovany 18.00 +Cecília (1. výročie) 

streda 
13. 04. 

 
Streda Svätého týždňa 

 

Sabinov 
6.45 ZBP Mária s rod. 

18.00 +Ladislav 
Orkucany 18.00 +Helena +Ladislav 

štvrtok 
14. 04. 

ŠTVRTOK SVÄTÉHO TÝŽDŇA 
(ZELENÝ ŠTVRTOK) 

Štvrtok Pánovej večere 

Sabinov 18.00  

Orkucany 18.00  

Jakubovany 18.00  

piatok 
15. 04. 

 
PIATOK UTRPENIA PÁNA 

(VEĽKÝ PIATOK) 
 

Sabinov 15.00 - 

Jakubovany 15.00 - 

Orkucany 15.00 - 

sobota 
16. 04. 

SVÄTÁ SOBOTA 
(BIELA SOBOTA) 

Veľkonočná vigília                     
vo Svätej Noci 

Sabinov 20.00  

Orkucany 20.00  

Jakubovany 20.00  

nedeľa 
17. 04. 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

PÁNOVHO 

ZMŔTVYCHVSTANIA 
  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30 Za farnosť 
18.00  

Jakubovany 10.30  

Orkucany 10.30  
 

Nesme Kristov kríž s radosťou vo svojom 
srdci. V ňom spočíva Božia moc a múdrosť 
(1 Kor 1, 24). Per crucem ad lucem – skrze 

kríž k svetlu. Prajeme Vám a Vašim 
rodinám požehnaný Svätý týždeň 

Vaši kňazi 


