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 4.VEĽKONOČNÁ NEDEĽA   
 

 
 
 
 

 
KŇAZ JE NÁSTROJOM BOHA 

Dnešná 4. veľkonočná nedeľa je nedeľou Dobrého Pastiera. Nedeľou, kedy si zvlášť v 
Cirkvi pripomíname Krista - Veľkňaza a modlíme sa, aby bolo v Cirkvi dostatok 

horlivých rozdávateľov Božích tajomstiev. Veľký 
teológ Karl Rahner hovorí o kňazovi toto: „Kňaz 
zajtrajška bude mužom s prebodnutým srdcom. 
Prebodne ho svet bez Boha a vlastné neúspechy. 
Prebodne ho bláznovstvo lásky a vedomie vlastnej 
úbohosti.“ Kňaz je tým, ktorý sa v prvom rade 
modlí za posvätenie svojich veriacich a slúži sv. 
omšu – liturgiu. Je tým, ktorého ľudia počúvajú, 
lebo hlása Božie Slovo. Liturgia slova 4. 
veľkonočnej nedele sa sústreďuje na obraz 
Dobrého Pastiera. Ježišovo obetovanie sa 
prinieslo život ovciam a vrátilo ich späť do košiara. 
Prví kresťania mali k obrazu Dobrého Pastiera 
zvláštnu úctu. Svedčia o nej početné nástenné 

maľby, náhrobky, sochy na mnohých slávnych starobylých budovách. Dnes sme 
pozvaní rozjímať nad milosrdnou štedrosťou nášho Spasiteľa. On nás nenechá ako 
ovce bez Pastiera, sám nám to skrze evanjelistu prisľúbil. Ustanovuje kňazov, aby 
pokračovali v Jeho diele vykúpenia. Už v Starom zákone sa často hovorí o Mesiášovi 
ako o Dobrom pastierovi, ktorý má živiť Boží ľud, panovať a vládnuť nad ním, lebo bol 
často opustený a roztratený. V Ježišovi sa spĺňajú tieto proroctvá. On dal život za svoje 
ovce a ustanovuje iných pastierov. On pozná každú ovcu po mene, je jediným 
Pastierom, ktorý zhromažďuje jedno stádo do jedného ovčinca (porov. Jn 10,16). Cez 

Prvé čítanie: Obraciame sa k pohanom                                                                            (Sk 13, 14. 43-52) 
Žalm: SME JEHO ĽUD A OVCE Z JEHO STÁDA                                                                                                                           (Ž 100) 
Druhé čítanie: Baránok ich bude pásť a privedie ich k prameňom vôd života           (Zjv 7, 9.14-17) 
Evanjelium: Ja dávam svojim ovciam večný život                                                             (Jn 10, 27-30) 
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kňazov Boh posväcuje svoj ľud. Kňaz je Jeho služobníkom. Je nástrojom Boha. Je tu 
preto, aby sme my všetci mohli mať plnú účasť na živote s Bohom. Len kňaz môže 
vysluhovať sviatosti! A my všetci dobre vieme, že ak chceme žiť život v spojení s 
Bohom, žiť tak ako sa to Jemu páči, musíme prijímať sviatosti. Oni nás posilňujú na 
našej ceste. Pre nás všetkých, no aj pre neho samotného. K tomuto nás – kňazov 
povoláva Boh. Sme tu pre vás! Pre vás so svojou službou, pre vás so svojím životom, 
pre vás, aby sme mohli hlásať Božie Slovo, živé a účinné. Pre vás prichádzame ako 
pastieri, ktorých posiela Boh. Prosíme vás, modlite sa za kňazov! (Ľ. Stanček CM – 
vincentini.sk – krátené) 

 BENEDIKT XVI: TRI ASPEKTY KŇAZSKÉHO ŽIVOTA 
Priateľstvo s Kristom Toto priateľstvo je úzko spojené so životom a svedectvom 
modlitby. Kňaz žije v hlbokej vnútornej blízkosti s Kristom a ostáva v jeho láske. „Z 
príkladu a zo svedectva kňaza môžu veriaci čerpať veľký úžitok, keď odhalia farnosť 
ako „školu“ modlitby. Beda, ak zabudneme, že bez Krista nič nemôžeme urobiť. 
Modlitba nám umožňuje žiť práve v tejto 
pravde. Ona nám neustále pripomína 
Kristovo prvenstvo a vo vzťahu k nemu 
prvenstvo vnútorného života a svätosti“ 
(Ján Pavol II., Príhovor k rímskym farárom, 
1.03.2001).                                                                        

Úplné darovanie sa Bohu Kňaz má byť 
„Božím mužom“, ktorý patrí Bohu a 
druhým pomáha, aby Boha spoznali a 
milovali. Zmýšľa rovnako ako Ježiš a v celom svojom živote plní Božiu vôľu. Je naplno 
a s radosťou sprievodcom na ceste pre tých, ktorí mu boli zverení do pastierskej 
služby, aby sa Kristovo slovo stalo pre nich svetlom na ich ceste.  

Život v spoločenstve Ježiš označil za rozlišovací znak tých, ktorí chcú byť jeho 
učeníkmi, hlboké spoločenstvo lásky: „Podľa toho spoznajú všetci, ţe ste moji učeníci, 
ak sa budete navzájom milovať“ (Jn 13, 35). Zvlášť kňaz má byť človekom 
spoločenstva, otvoreným pre všetkých, ktorých mu Pán zveril. Prekonáva rozdelenia a 
zaceľuje trhliny, zmierňuje protiklady a nedorozumenia, odpúšťa urážky (Benedikt 
XVI., Posolstvo k dňu povolaní, 25.04.2010). Toto platí nielen pre farské spoločenstvo 
ale tiež aj pre diecézne presbytérium, ktoré bez výhrad má charakterizovať jednota, 
spolupatričnosť a bratská láska. Uvedené tri aspekty kňazského života v súvislosti s 
osobným svedectvom kňaza sú výzvou k modlitbe za našich kňazov. Modlime sa, aby 
ich život a služba neboli len o dôstojnosti, ale aj kráse a radosti. Modlime sa za 
horlivosť a vytrvalosť v ich kňazskom povolaní. Modlime sa za to, aby sa usilovali 
o účinné svedectvo v ich kňazskom živote. 
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DETSKÉ OKIENKO   
Milé deti, na spoločnej svätej omši sme pred slávnosťami prvého svätého príjimania 
spoločne uvažovali nad veľmi dôležitou časťou prípravy na svätú spoveď, ktorá 
nasleduje hneď ako si pospytujeme svedomie - ľútosť! Teda ide o bolesť srdca a 
sklamanie človeka, že zišiel z dobrej cesty, a dal sa zlákať a odbočil na zlú cestu!  
Keď nás čosi bolí, chceme, aby bolesť odišla, nastalo uzdravenie! Práve prejavenie 
ľútosti je prvým krokom k tomu, aby bolesť z nášho srdca, duše odišla a nahradila ju 
radosť a pokoj, ktoré skutočne nastúpia, ak svoje zlé kroky v pravde vyznáme pri 
svätej spovedi a následne príjimeme Ježiša do svojho srdca pod spôsobom chleba!  
Milé deti, najmä prvoprijímajúce, nezabúdajme, že ak chceme prijímať Ježiša do 
svojho srdca, potrebujeme sa dobre vyspovedať! Spytovanie svedomia, vyznanie 
hriechov a následná ľútosťou s odhodlaním hriechu sa vyhýbať sú základné prvky 
spovede.PS: Teším sa na ďalšie spoločné stretnutie. Buďte dobrí! 
kaplán František 

FARSKÉ OZNAMY 
SLÁVNOSTI 1. SV. PRIJÍMANIA Budúcu nedeľu – 15. mája budeme sláviť slávnosť 1. sv. 
prijímania – vo farskom kostole o 10.30 pre deti ZŠ na ul. 17. novembra. Sviatosť 
zmierenia detí – v sobotu – 14.5. od 9.00. Prosíme Vás, aby ste pri tejto sv. omšiach 
uvoľnili miesta v laviciach v strednej lodi kostola pre rodičov a krstných rodičov detí. 
Rodičov pozývame k prijatiu sviatosti zmierenia počas týždňa. 
STRETNUTIE RODIČOV prvoprijímajúcich detí, ktoré majú termín 1. sv. prijímania 22.5. 
2022 vo Farskom kostole (ZŠ na ul. Komenského) bude vo štvrtok 12.5. večer po svätej 
omši. 
KATECHÉZY BIRMOVANCOV Pozývame všetkých birmovancov na ďalšiu katechézu 
v piatok, 13.5. po večernej sv. omši, 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: 20.5., 27.5.  
PRAVIDELNÁ ADORÁCIA vo štvrtok od 16.00 vo Farskom kostole. Záverečná pobožnosť 
o 17.45. 
ADORÁCIA V MALOM KOSTOLE V piatok 13. mája na spomienku Panny Márie Fatimskej 
bude v našom malom kostole zasvätenom našej Nebeskej Matke celodenná adorácia za 
pokoj vo svete, ktorá začne o 9.00 hodine. O 16.00 sa pomodlíme fatimskú pobožnosť 
a bude záverečné eucharistické požehnanie. Vo Farskom kostole nájdete počas týždňa 
rozpis, kde sa môžete zapísať na určený čas po polhodine. Pozývame všetkých, zvlášť 
členov Ružencového bratstva. 
ÚCTA K SV. JÁNOVI NEPOMUCKÉMU V JAKUBOVANOCH Na budúcu nedeľu, 15. mája sa 
uskutoční v rámci popoludňajšej pobožnosti o 15.00 aj tradičné putovanie ku kaplnke sv. 
Jána Nepomuckého v Jakubovanoch spojené s modlitbou, v predvečer sviatku svätca. 
Srdečne pozývame všetkých, zvlášť prvoprijímajúce deti. 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI  - 9. 5.  – 15. 5. 2022 

 

pondelok 
09. 05. 

Pondelok vo Veľkonočnom 
období 

Sabinov 
6.45 ZBP Jozef 

18.00 ZBP Marcela (50r.) 

utorok 
10. 05. 

Utorok vo Veľkonočnom 
období 

Sabinov 
6.45 ZBP Emma 

18.00 ZBP František (60r.) 

Jakubovany 18.00 
+Alexander +Jaroslav +Helena 

+Bartolomej 

streda 
11. 05. 

Streda vo Veľkonočnom 
období 

Sabinov 
6.45 +Mária +Igor +Štefan +Ivan 

18.00 +Marta 
Orkucany 18.00 +Róbert 

štvrtok 
12. 05. 

Štvrtok vo Veľkonočnom 
období 

Sabinov 6.45 ZBP Marta (85r.) 
18.00 +Cyril +Mária +Štefan 

Jakubovany 18.00 ZBP Marek (50r.) s rodinou 

piatok 
13. 05. 

Preblahoslavená Panna 
Mária Fatimská 

Spomienka 

Sabinov 
6.45 ZBP prvoprijímajúce deti 

18.00 
+Peter +Filoména +Konštantín 

+Mária 

Orkucany 18.00 ZBP bohuznáma rodina 

sobota 
14. 05. 

Sv. Matej, apoštol 
Sviatok 

Večerné sv. omše z nedele 

Sabinov 
6.45 ZBP Pavol (70t.) 

18.00 +Ján 

Jakubovany 18.00 +Milan +Helena +Valéria 

nedeľa 
15. 05. 

     5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

Sabinov 

7.30  
9.00 Za farnosť 

10.30  
18.00  

Jakubovany 9.00 ZBP Andrej (70r.) s rodinou 

Orkucany 10.30 +Juraj (1. výročie) 
 

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


