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               FARSKÝ LIST 18/2022 
1. MÁJ 2022 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

 3.VEĽKONOČNÁ NEDEĽA   
 

 
 
 
 

 
OHROZENIE VIERY JE AJ JEJ POSILNENÍM 

Pokojnú hladinu ľudského vedomia vie narušiť nespravodlivosť, ktorá sa okolo nás šíri 
v akejkoľvek oblasti a podobe. Nespravodlivosť pociťujeme doma, v práci, v škole, v 
súkromnom živote, ale aj v náboženstve. Veriaci človek je mnohokrát podráždený a 

nešťastný z toho, koľkokrát sa do viery a 
náboženstva naráža z mnohých strán, čo ho 
znechucuje a oslabuje jeho vieru. Ale treba 
jedným dychom dodať, že mnohokrát aj 
posilňuje vieru a pomáha mu, aby za ňu 
ešte viac bojoval a chránil si ju. Viera 
apoštolov tiež nebola iná. Bola skúšaná, ale 
aj posilňovaná. Ježišovo zjavovanie sa ich v 
nej upevňovalo. Aj o tom je dnešné 
evanjelium.  Inak tomu nebude aj v našom 
živote. Viera v Ježiša, ktorú sme prijali, a 

ktorú vyznávame, udržala sa až do dnes, hoci cez dlhé stáročia jej existencie ju 
ohrozovali, ale aj posilňovali, mnohé nepriateľské sily. Lebo každé ohrozenie je 
zároveň aj posilnením. Tak tomu bolo v prvotnej Cirkvi, a tak je tomu aj dnes. Skutky 
apoštolov o tom pekne píšu: Cirkev mala pokoj po celej Judei, Galilei a Samárii; 
upevňovala sa, žila v bázni pred Pánom a rástla v úteche Svätého Ducha. Podobná 
situácia je aj dnes, keď veľa samozvaných „expertov“ na náboženské otázky s radosťou 
sa oborí do Cirkvi, pápeža, biskupov či kňazov. Ale aj tu platí skutočnosť overená 
stáročiami, že každé takéto alebo podobné vystúpenie namierené proti Cirkvi, sa raz 
obráti proti tomu, kto ho vedie. Pre veriacich mnohokrát býva posilnením ich viery, čo 
iba dokazuje, že všetko je v Božích rukách a navždy zostane tajomstvom, cez koho, kde 

Prvé čítanie: My sme toho svedkami aj Duch Svätý                                                    (Sk 5, 27-32.40-41) 
Žalm: BUDEM ŤA, PANE, OSLAVOVAŤ, ŽE SI MA VYSLOBODIL                                                                                             (Ž 30) 
Druhé čítanie: Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc a bohatstvo                 (Zjv 5, 11-14) 
Evanjelium: Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu                                (Jn 21, 1-19) 
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a ku komu Pán prichádza, aby posilnil jeho vieru. Dnes už každé vystúpenie proti Cirkvi 
ich vlastne posilňuje, aby prehĺbili a oživili svoju vieru v Zmŕtvychvstalého, ktorý sa 
zjavuje a prihovára sa. Pre nás z týchto úvah plynie výzva, aby sme uprostred nášho 
života Krista spoznávali v blížnych a zjavovali im skutočnosť, že on žije a žije v nich. My 
sme túto vieru dostali, preto ju musíme dávať a nikdy si ju nenechajme oslabiť a 
znechutiť. Zmŕtvychvstalý Pán žije uprostred nás, je pri nás a v nás. Neustále sa zjavuje 
v Eucharistii, ktorá je svedectvom jeho prítomnosti v tomto svete. Pochopme to, 
prichádzajme k nemu, spoznávajme ho a tešme sa s ním. (J. Adamus – trojica.sk – krátené) 
 

MÁJ – MARIÁNSKY MESIAC 
 V máji si osobitným spôsobom, tzv. májovými pobožnosťami uctievame Pannu Máriu. 
A to aj napriek tomu, že v tomto mesiaci nie je v liturgickom 
kalendári nijaký väčší mariánsky sviatok. Odkiaľ teda 
pochádza a k čomu nás vedie májová mariánska 
spiritualita? Iniciátorom mariánskeho mesiaca v 
modernom chápaní, čiže s pobožnosťami na každý deň, bol 
jezuita Dionisi svojím dielom Mese di Maria, vytlačenom vo 
Verone (Taliansko) r. 1725. Pápeži, obdarúvali májové 
pobožnosti odpustkami. Pobožnosti v mesiaci máji vo 
svojich dokumentoch odporúčali najmä pápeži Lev XIII. a 
Pius XII. Pápež Pavol VI. 30.4.1965 vydal encykliku Mense 
Maio, v ktorej povzbudzuje veriaci ľud k týmto 
pobožnostiam. Májové pobožnosti nás majú povzbudiť a obnoviť v horlivosti v tejto 
úcte počas celého roka. Využime teda čo najlepšie tento mesiac Panny Márie a 
načerpajme do svojich sŕdc novú posilu pre hlbší duchovný život prostredníctvom tej, 
ktorú nám dobrý Boh dal za matku a sprostredkovateľku mnohých milostí. 
 

DETSKÉ OKIENKO   
Milé deti, v tomto týždni sme spoločne uvažovali nad otázkou, čo v prípade ak na 
svojej ceste životom poblúdime. Dôležité je nezľaknúť sa, ale pozrieť sa do "mapy" 
alebo "navigácie". Pre duchovný život je tou "mapou" - spytovanie svedomia. Ako 
pomôcka, aby sme objavili zlé odbočenia na našej ceste životom, nám môže poslúžiť 
"spovedné zrkadlo". Po zahľadení sa v pravde do "zrkadla" a spoznaní svojich zlých 
odbočení sa máme snažiť ich odstrániť a vyhýbať sa im, no na druhú stranu to dobré 
v sebe ešte viac rozvíjať a upevňovať, aby sme už nezišli z cesty dobra.  
PS: Milí prvoprijímajúci, ale aj vy staršie deti, nezabúdajte na dobré spytovanie 
svedomia, pred spoveďou, aby ste mohli čerpať z darov, ktoré nám Boh ponúka cez 
svätú spoveď. 
Teším sa na ďalšie spoločné stretnutie, kaplán František 
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FARSKÉ OZNAMY 
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI Vo Farskom kostole vždy večer (okrem nedele) pri sv. omši o 18.00. 
Začíname litániami, po nich modlitba k Panne Márii. Vo filiálnych kostoloch, ak sa neslávi 
sv. omša, vždy večer o 18.00. (okrem nedele).  
TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA tento týždeň sa modlíme za duchovné 
povolania. Zvlášť na tento úmysel obetujeme adoráciu vo štvrtok vo Farskom kostole. 
PRAVIDELNÁ ADORÁCIA vo štvrtok od 16.00 vo Farskom kostole. Záverečná pobožnosť 
o 17.45. 
PRVÝ PIATOK V MESIACI Pravidelná adorácia bude vo Farskom kostole od 16.00, 
záverečná pobožnosť o 17.45. Vo filiálnych kostoloch adorácia od 15.30.  
PRVÁ SOBOTA V MESIACI Fatimská pobožnosť vo Farskom kostole bude v sobotu o 6.45, 
po nej sv. omša. V Jakubovanoch bude Fatimská pobožnosť večer o 17.15. 
SLÁVNOSTI 1. SV. PRIJÍMANIA Budúcu nedeľu – 8. mája budeme sláviť slávnosti 1. sv. 
prijímania – vo farskom kostole o 10.30 pre deti ZŠ cirkevnej, súkromnej a špeciálnej. 
V Jakubovanoch rovnako o 10.30. Sviatosť zmierenia detí – v sobotu od 9.00. Prosíme 
Vás, aby ste pri týchto sv. omšiach uvoľnili miesta v laviciach pre rodičov a krstných 
rodičov detí. Rodičov pozývame k prijatiu sviatosti zmierenia počas týždňa. 
STRETNUTIE RODIČOV prvoprijímajúcich detí, ktoré majú termín 1. sv. prijímania 15.5. 
2022 vo Farskom kostole (ZŠ na ul. 17. novembra) bude vo štvrtok 5.5. večer po svätej 
omši. 
KATECHÉZY BIRMOVANCOV Pozývame všetkých birmovancov na ďalšiu katechézu 
v piatok, 6.5. po večernej sv. omši, ktorú je potrebné absolvovať k ukončeniu prípravy na 
sviatosť birmovania. Katechézy prebiehajú počas piatich po sebe nasledujúcich piatkov, 
vždy po večernej sv. omši, vo farskom kostole. Komu nevyhovuje tento deň a čas, môže 
sa danej katechézy zúčastniť aj v sobotu po večernej sv. omši v Jakubovanoch. Katechézy 
sú povinné, miesto podľa vášho výberu.  
Dátumy ďalších katechéz: 13.5., 20.5., 27.5. 
PÚŤ DETÍ Arcidiecézna Púť detí do Obišoviec sa koná v sobotu 14. mája. Za našu farnosť je 
kontaktná osoba p. Malíková. Kto má záujem zúčastniť sa, môže ju kontaktovať na 
telefónnom čísle 0903 675 039. 
 

SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED PRVÝM PIATKOM 
 

 SABINOV JAKUBOVANY ORKUCANY 
PONDELOK 6.15-6.40 16.00 – 17.50   

UTOROK 6.15-6.40 16.00 – 17.50 16.00 – 17.50  
STREDA 6.15-6.40 16.00 – 17.50  16.00 – 17.50 

ŠTVRTOK 6.15-6.40 16.00 – 17.50   
PIATOK 6.15-6.40 16.00 – 17.30   

 
SPOVEĎ  CHORÝCH V TOMTO TÝŽDNI PO PREDCHÁDZAJÚCOM TELEFONICKOM DOHOVOR 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI  - 2. 5.  – 8. 5. 2022 

 

pondelok 
02. 05. 

Sv. Atanáz, biskup a učiteľ 
Cirkvi 

spomienka 
Sabinov 

6.45 + rodiny Šterbinskej 

18.00 +Mária + Jozef + rodičia 

utorok 
03. 05. 

Sv. Filip a Jakub, apoštoli 
Sviatok 

Sabinov 
6.45 ZBP Júlia s rodinou 

18.00 +Mária +Anna +Andrej 
Jakubovany 18.00 +Ján +Mária 

streda 
04. 05. 

 
Streda vo Veľkonočnom 

období 

Sabinov 
6.45 +Mária +Albín +Michal 

18.00 +Jozef 
Orkucany 18.00 + Peter 

štvrtok 
05. 05. 

Štvrtok vo Veľkonočnom 
období 

Modlitba za duchovné 
povolania 

Sabinov 6.45 ZBP Kristián 
18.00 ZBP Mária (70r.) 

Jakubovany 18.00 +Božena 

piatok 
06. 05. 

Piatok vo Veľkonočnom  
období 

Prvý piatok v mesiaci 

Sabinov 
6.45 + členovia RB 

18.00 ZBP Magdaléna (80r.) 
Jakubovany 18.00 + členovia RB 

Orkucany 18.00 
ZBP manželov Miroslava 

a Viktor (50r.) 

sobota 
07. 05. 

Sobota vo Veľkonočnom 
období 

Prvá sobota v mesiaci 
Večerné sv. omše z nedele 

Sabinov 
6.45 ZBP členov RB 

18.00 + rodín Zborovská a Hudecova 

Jakubovany 18.00 ZBP členov RB 

nedeľa 
08. 05. 

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA  

Sabinov 

7.30  
9.00 Za farnosť 

10.30  
18.00  

Jakubovany 10.30 +Marek 
Orkucany 9.00 +František +Helena 

 
SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:  
Matej Čech z Viťaza a Tamara Tomášková zo Sabinova (3); Tomáš Filip zo Sabinova 
a Lucia Mišenčíková zo Sabinova (2); René Hudák zo Zlatej Bane a Katarína Kovačíčová z 
Drienice (2); Pavol Šimon zo Sabinova – Orkucany a Tatiana Humeňanská zo Sabinova 
(1); Tomáš Mačišák z Drienice a Ivana Záhoráková zo Sabinova (1). Kto by vedel 
o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli platne prijať sviatosť manželstva, 
nech to oznámi na Farskom úrade. 


