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DOSTALI SME NOVÉ PRIKÁZANIE 

Ako nám to dnes vraví Ježiš? „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali 
navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho 
spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať“ (Jn 13, 34-35). Pre 

nás je iba jeden zákon, milovať sa 
navzájom ako nás miloval Ježiš. Tento 
zákon je nový a stále aktuálny po celých 
dvetisíc rokov a stal sa znakom 
pravovernosti kresťana. Ježiš sa zriekol 
rovnosti s Bohom a prišiel medzi nás ako 
človek a v každom človekovi hľadal a 
miloval to Božie, čo prišiel zachrániť. 
Chce, aby sme aj my to Božie hľadali v 
každom človekovi a vedeli ho milovať. 

Naša láska nemá byť iba prirodzená, lebo ona nemá vnútornú silu boriť sa, zápasiť a 
bojovať o človeka, ale má byť nadprirodzená, ktorá má vnútornú silu meniť a pretvárať 
človeka aj svet. Čím viac milujeme, tým viac Svetla napĺňa našu dušu a my posilňujeme 
to dobré na zemi. Veľkonočná doba nám pripomína vážne požiadavky, ktoré od nás 
čaká Ježiš. Medzi ne patrí aj príkaz, aby sme sa milovali navzájom. Pán Ježiš pred svojím 
nanebovstúpením dáva svojim apoštolom príkaz, ako majú ďalej postupovať a 
vyjadruje to slovami: Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Ježiš 
nazýva tieto slová „novým prikázaním“. Znamená to, aby učeníci pokračovali v štýle 
Ježišovho života a jeho činnosti. Je to vlastne náročný ideál, ku ktorému sme všetci 
Ježišom vyzvaní. Tieto slová sa však nedajú realizovať, pokiaľ človek nedá do hry života 
skutočne seba samého. Rozpoznávacie znamenie je jednoduché, ale náročné. Kto však 

Prvé čítanie: Rozpovedali cirkvi, aké veľké veci urobil s nimi Boh                                     (Sk 14, 21-27) 
Žalm: OSLAVOVAŤ ŤA CHCEM NAVEKY, BOŽE, MÔJ KRÁĽ                                                                                                  (Ž 145) 
Druhé čítanie: Boh im zotrie z očí každú slzu                                                                        (Zjv 21, 1-5) 
Evanjelium: Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom                      (Jn 13, 31-35) 
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spoznal Ježišovu lásku na vlastnej koži, vo vlastnom živote, kto z tejto lásky žije, kto ju 
prijíma, rozumie jej, ten pochopil jeho slová. A kto tieto slová pochopil a prijal za svoje, 
ten môže ľahšie a viac ako ktokoľvek iný ich realizovať vo svojom živote. Veľkosť 
človeka sa meria podľa lásky, akú vie preukázať iným. Milujme s Ježišom blížnych a s 
blížnymi Ježiša a uvidíme, aké veľké veci dokážeme vykonať. Budeme veľmi milo 
prekvapení! (J. Adamus – trojica.sk – krátené) 

DETSKÉ OKIENKO   
Milé deti, ponúkam vám krátky príbeh na povzbudenie, aby sme nezabúdali na to, že 
aj keď sa nám zdá Boh ďaleko, predsa, keď k nemu spravíme pár krokov objavíme jeho 
veľkosť a blízkosť. Jedného dňa sa syn opýtal otca aký veľký je Boh. Otec zdvihol zrak 
hore, pozrel na  nebo a povedal mu: Vidíš tamto lietadlo syn môj? Áno. Odpovedal mu 
syn. Aké je veľké?  Malé skoro ho nevidieť, veľmi malé. Otec na druhý deň vzal syna na 
letisko ku lietadlu a spýtal sa syna.  Aké veľké je toto lietadlo? Wow je obrovské 
odpovedal syn, skutočne veľmi veľké. Presne tak ako hovoríš. Odpovedal otec. Tento 
príbeh nám chce poukázať na to, že keď pozeráme na Boha z diaľky, je pre nás akoby 
"ničím", kýmsi nepatrným, maličkým, ale čím bližšie prídeme k Bohu (do kostola, k 
modlitbe), tým väčší a úžasnejší sa nám On ukáže …  
PS: Nezabúdajme na Boha, ale snažme sa prichádzať k nemu, aby sme objavovali jeho 
veľkosť! Teším sa na ďalšie spoločné stretnutie.  
Buďte dobrí!   kaplán František  
 

OD DOBRÉHO SKUTKU A ŽARTU, AŽ K SVÄTÉMU OTCOVI DO RÍMA 
„Urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak 
ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.“  (Jn 14, 13-14)  
Nebeský Otec si dáva vždy načas, ale zjavne to má stále perfektne premyslené a plní 
nám naše túžby v tom najvhodnejšom čase. Veľmi som sa túžil zúčastniť ďakovnej 
púte Slovákov k Sv. Otcovi do Ríma,  modlil som sa na tento úmysel už vo 
februári/marci, ale keďže po oslovení minimálne 4 priateľov som nikoho nenašiel a 
sám nerád cestujem na takéto akcie, zmieril som sa s tým, že nikam nepôjdem 
a odovzdal som to Nebeskému Otcovi.  Avšak Duch Svätý má svoje overené postupy 
a nenechal na seba dlho čakať. Prešla Veľká Noc a na Veľkonočný pondelok som bol 
pomôcť priateľovi. Tam som stretol jednu známu, s ktorou sme sa dlhšie nevideli. 
Neodpustil som si žart na jej adresu. Po výmene niekoľkých správ sme zistili, že obaja 
máme rovnakú túžbu – zúčastniť sa ďakovnej púte. Na druhý deň – vo štvrtok (6 dní 
pred odchodom autobusu), mi dorazil link s jednou z posledných ponúk zájazdu 
k Svätému Otcovi. Ponuka bola na stole: prihlásiť sa /nehlásiť sa?  
V sobotu som mal plné ruky práce so svadbou svojej sestry a popritom  som bol 
nútený vybaviť ešte pár e-mailov a zaslať úhradu za daný zájazd. Svadba dopadla na 1, 
potrebné veci ohľadom púte boli zabezpečené.  Keď sa tak vraciam v spomienkach, 
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v sobotu bolo potrebné myslieť na obrovské množstvo vecí (min. na obrúčky, ktoré mi 
snúbenci zverili pred obradom). Na druhej strane, mám pred očami podobenstvo o 10 
pannách. Múdre si vzali so sebou aj olej, preto boli pripravené a počas vyhrotenej 
situácie príchodu ženícha si zachovali chladnú hlavu, doplnili si olej a vošli na svadbu. 
Nerozumné panny vyhrotenú situáciu nezvládli (chýbal im olej – predvídavosť 
situácie), a tak nevošli so ženíchom na svadbu. Boli nútené ostať predo dvermi, čo ich 
určite nesmierne mrzelo. Tak, ako hovorí ľudová múdrosť: „Odvážnym šťastie praje“, 
tak aj Nás povzbudzujem, aby sme na situácie, ktoré prichádzajú často nečakane do 
našich životov, zareagovali okamžite. Nerozhodnosť a nečinnosť v takýchto veciach 
zvyčajne človek nosí hlboko vo svojom srdci a potom ich ľutuje do konca svojho života.  
Celý tento zájazd bolo jedno ZÁZRAČNÉ DOBRODRUŽSTVO. Na záver Svätý Otec 
František Vás všetkých srdečne pozdravuje a znova nás prosí o modlitbu, ale ako sám 
poznamenal – to už všetci vieme. (Lukáš Jaklovský) 
 

FARSKÉ OZNAMY 
SLÁVNOSTI 1. SV. PRIJÍMANIA Budúcu nedeľu – 22. mája budeme sláviť slávnosť 1. sv. 
prijímania – vo farskom kostole o 10.30 pre deti ZŠ na ul. Komenského. Sviatosť 
zmierenia detí – v sobotu – 21.5. 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. 
KATECHÉZY BIRMOVANCOV Pozývame všetkých birmovancov na ďalšiu katechézu 
v piatok, 20.5. 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.  
Dátum nasledujúcej katechézy:  27.5.  
PRAVIDELNÁ ADORÁCIA vo štvrtok od 16.00 vo Farskom kostole. Záverečná pobožnosť 
o 17.45. 
ZBIERKA NA SEMINÁR Sabinov 685,23, Jakubovany 235,65, Orkucany 130,50; Spolu 
1051,38€. Srdečné Pán Boh zaplať! 
ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ Od pondelka môžete nahlasovať úmysly sv. omší na II. polrok (júl 
– december) po každej sv. omši v sakristii našich kostolov. Prosíme, aby ste pri zapisovaní 
sv. omší boli ohľaduplní aj k iným. 
ÚCTA K SV. JÁNOVI NEPOMUCKÉMU V JAKUBOVANOCH Dnešnú nedeľu sa uskutoční 
v rámci popoludňajšej pobožnosti o 15.00 tradičné putovanie ku kaplnke sv. Jána 
Nepomuckého v Jakubovanoch spojené s modlitbou, v predvečer sviatku svätca. Srdečne 
pozývame všetkých, zvlášť prvoprijímajúce deti. 
CINTORÍN V ORKUCANOCH Starý cintorín v Orkucanoch je majetkom katolíckej 
i evanjelickej cirkvi. Veľmi často sa stáva, že na časti, ktorá patrí katolíkom sa vytvára 
skládka odpadu, ktorý treba odvážať na naše náklady. Veľmi pekne Vás prosíme aby ste 
tam nenechávali nijaký odpad. Buďme zodpovední a ohľaduplní voči tomuto pietnemu 
miestu. 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI  - 9. 5.  – 15. 5. 2022 

 

pondelok 
16. 05. 

Sv. Ján Nepomucký,           
kňaz a mučeník 

Spomienka 
Sabinov 

6.45 Na úmysel 

18.00 +Anna 

utorok 
17. 05. 

Utorok vo Veľkonočnom 
období 

Sabinov 
6.45 Na úmysel 

18.00 ZBP Mária, Martin 
Jakubovany 18.00 +Anna +Štefan 

streda 
18. 05. 

Streda vo Veľkonočnom 
období 

Sabinov 
6.45 ZBP Erik 

18.00 +Michal 
Orkucany 18.00 ZBP členov RB 

štvrtok 
19. 05. 

Štvrtok vo Veľkonočnom 
období 

Sabinov 6.45 ZBP Tomáš s rodinou 
18.00 +Jozef +Cecília +Ján 

Jakubovany 18.00 +Augustín 

piatok 
20. 05. 

Štvrtok vo Veľkonočnom 
období 

Sabinov 
6.45 +Alena +Marek +Jaroslav 

18.00 ZBP Liana 
Orkucany 18.00 +Andrej +Helena 

sobota 
21. 05. 

Sobota vo Veľkonočnom 
období  

Večerné sv. omše z nedele 

Sabinov 
6.45 ZBP Pavol (40r.) s rodinou 

18.00 +Štefan +Ján 

Jakubovany 18.00 +Andrej +Marta 

nedeľa 
22. 05. 
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Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 9.00 ZBP rodina Sedlákova 
Orkucany 10.30 +Gabriel 

 
SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:  
Pavol Šimon zo Sabinova – Orkucany a Tatiana Humeňanská zo Sabinova (3) 
Tomáš Mačišák z Drienice a Ivana Záhoráková zo Sabinova (3) 
Lukáš Zmil zo Sabinova a Veronika Šimonová zo Sabinova (1) 
Ján Minďaš zo Starej Ľubovne a Erika Ivanová zo Sabinova (1) 
Tomáš Križalkovič zo Sabinova a Jarmila Kordiaková zo Šarišských Michalian. 
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. 


