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               FARSKÝ LIST 21/2022 
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Týždenník farnosti  

Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

 6.VEĽKONOČNÁ NEDEĽA   
 

 
 
 
 

 
KRISTOV POKOJ 

Akým veľkým darom je pokoj! Hovorí sa, že po slove mama, je toto slovo 
najzrozumiteľnejšie. A predsa, aj tomuto slovu ľudia dávajú rôzny obsah. Môže 
znamenať koniec vojny, pre iných je to koniec pracovnej zmeny, iný o pokoji hovorí, 

keď deti odcestujú na prázdniny a iný si 
pod slovom pokoj predstavuje ticho 
kláštora alebo keď je sám v prírode. Pán 
Ježiš v evanjeliu hovorí apoštolom: 
„Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám 
dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet 
dáva“ (Jn 14,27). Slová Pána Ježiša o 
pokoji môžeme pochopiť len vtedy, keď si 
pripomenieme, že hebrejské slovo 
“šalom“ neznamená pokoj ako stav bez 
hluku, vraždenia, napätia, pobyt v prírode 

či za múrmi kláštora, ale že je to „súhrn všetkých Božích darov“. Je to Boží dar a nie 
niečo, čo by vychádzalo len z možností tohoto sveta. Tieto dary dáva Ježiš tým, ktorí 
sa celí a celkom odovzdávajú jemu ako svojmu Pánovi a Bohu. Poukazuje na 
zachovávanie evanjeliovej hodnoty pravdy a spravodlivosti, kde je potrebné stáť na 
strane slušnosti a úcty. Ježiš nehovorí o hľadaní pokoja za každú cenu. O pokoji sa nedá 
hovoriť tam, kde víťazí ignorancia, kde sa dáva prednosť zlatu a peniazom, kde sa 
nevidí hlad, kde teror zatvára ústa, kde sa nemôže hovoriť pravda, kde sa nanucuje 
štýl života, kde sloboda je falošnou firmou. Kristov pokoj je položený na rovnováhe 
vnútra, ktorá kladie dôraz na víťazstvo nad sebou samým. Vnútorný pokoj človeka, 
pokoj srdca oživuje viera, ktorá čerpá zo slov Krista. Učenie Krista si človek nielen 

Prvé čítanie: Duch Svätý a my sme usúdili                                                                       (Sk 15, 1-2.22-29) 
Žalm: VELEBTE PÁNA VŠETKY NÁRODY                                                                                                                                       (Ž 67) 
Druhé čítanie: Ukázal mi sväté mesto, ako zostupuje z neba                             (Zjv 21, 10-14.22-23) 
Evanjelium: Duch Svätý vám pripomenie všetko, čo som vám povedal                       (Jn 14, 23-29) 
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osvojuje vo svojom vnútri, ale jeho skutky a slová musia byť rovnako v zhode s učením 
Krista. Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí o troch daroch, ktoré chce dať apoštolom. 
Dáva im svoje slovo, keď hovorí: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj 
Otec ho bude milovať“ (Jn 14,23). Ďalej im dáva svojho Ducha Svätého: „Tešiteľ, Duch 
Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, 
čo som vám povedal“ (Jn 14,26). A napokon dáva im prísľub pokoja. Vieme, že s týmito 
darmi apoštoli sa rozišli do sveta. Dnes sa od nás čaká, že prijmeme tieto dary. 
Nečakajme niečo iné, čo nám Ježiš neprisľúbil. Nečakajme, že svet sa zmení podľa 
našich predstáv. Viac si všimnime, čo nám Ježiš vlastne týmito darmi daroval. Dal nám 
svoje slovo, ktoré môže oslobodiť od nepokoja v srdci – duši, ktoré môže prehĺbiť v 
nás lásku, posilniť vo vernosti, a priviesť na správnu cestu za Ježišom. Pretože v 
Ježišovom slove nie je iba ľudské slovo, ale je to Božie slovo v ľudskej podobe, čo sa 
skrýva za slovom láska. Od každého kresťana sa očakáva, že žije v spojení s Kristom a 
stáva sa nástrojom pokoja. Príklad kresťana stáva sa osvietením na ceste pre iných, čo 
túžia po pokoji. (J. Adamus – trojica.sk – krátené) 
 

TAJOMSTVO NANEBOVSTÚPENIA 
Keď sv. Augustín uvažoval nad tajomstvom Nanebovstúpenia Pána, povedal: „Dnes 
náš Pán Ježiš Kristus vystúpil do neba. Nech s ním vystúpi aj naše srdce.“ Podobne ako 
apoštoli sme dnes zahľadení na nebo aj my. Rímsky 
katechizmus nás poučuje, že Kristus od tejto chvíle sedí po 
pravici Otca: „Pravicou Otca“ rozumieme slávu a velebu 
Boha, v ktorej Kristus ako Boží Syn pred všetkými vekmi, ako 
Boh z Boha, rovnakej podstaty s Otcom, existoval. Teraz však 
v tejto sláve sedí aj ako človek Ježiš po svojom vtelení a po 
svojom vzkriesení, keď jeho telo bolo oslávené“. Sedieť po 
pravici Otca znamená nastolenie Mesiášskeho kráľovstva, 
naplnenie Danielovho videnia, ktoré sa týkalo Syna človeka: 
„Jemu bola odovzdaná vláda a Kráľovstvo, takže jemu slúžili 
všetky národy, kmene a jazyky. Jeho vláda je večná, ktorá 
nezaniká a Jeho Kráľovstvo nezahynie" (Dan 7,14). Počnúc 
týmto okamihom sa apoštoli stali svedkami „Kráľovstva, 
ktorému nebude konca." Keď sme dnes spolu s apoštolmi 
svedkami nanebovstúpenia nášho Spasiteľa, zreteľne si 
uvedomujeme, že tento sviatok nám pripomína, kde je cieľ 
nášho života. Tým cieľom je nebo. A ak nás spája láska k Ježišovi, tak nás rovnako spája 
aj spoločná túžba po dosiahnutí tohto večného domova. K tomu smeruje naše 
duchovné snaženie. Prečo sa aj my nenamáhame na zemi tak, aby sme vierou, 
nádejou a láskou, ktoré nás s ním spájajú, už teraz odpočívali s ním v nebi? On je už 
tam, ale je aj s nami. My sme ešte tu, ale sme aj s ním. On je s nami skrze svoje božstvo, 
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moc a lásku. My s ním nemôžeme byť skrze božstvo, ako je on s nami, ale láskou 
môžeme, a to láskou k nemu. (frantiskani.sk) 
 

DETSKÉ OKIENKO   
Milé deti, v túto nedeľu posledná skupinka z vás, ktorí ste sa pripravovali na prvé sväté 
prijímanie prijala Ježiša do svojho srdiečka! Preto vás deti, a to nielen prvoprijímajúce, 
povzbudzujem k tomu, aby ste si Ježiša chránili vo svojom srdci a starali sa o Neho! 
Ba čo viac, aby ste ho prinášali všade, kde sa dostanete prostredníctvom obyčajného 
úsmevu, peknej spoločnej hry bez hádok, ochotou pomôcť či milým slovom! Toto sú 
všetko spôsoby, ako môžeme byť neustále napojený ja vinič, ktorým je Ježiš Kristus a 
tak zostávať v jeho milosti a láske!  
Milé deti, chráňte sa hriechu, žite s Ježišom v srdci a buďte dobrí! 
PS: Teším sa na spoločnú opekačku a na ďalšie stretnutie! kaplán František  
 
 

FARSKÉ OZNAMY 
PROSEBNÉ DNI sú v nasledujúcom týždni v pondelok, utorok a stredu. Záväzný je jeden 
deň. Obsahom prosebných (kántrových) dní je prosba za úrodu. 
SLÁVNOSŤ NANEBOVSTÚPENIA PÁNA je prikázaný sviatok. Je povinnosťou zúčastniť sa 
na sv. omši. V tento deň je zbierka na katolícke média. Svoje milodary môžete odovzdať 
do vyznačených schránok. 
KATECHÉZY BIRMOVANCOV Pozývame všetkých birmovancov na ďalšiu katechézu 
v piatok, 27.5. 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.  
PRAVIDELNÁ ADORÁCIA vo štvrtok 26.5., keďže je slávnosť – nebude. 
JUBILEUM SOBÁŠA pre jubilujúcich manželov, ktorí v tomto roku oslávia 25. výročie 
sobáša bude v Deň rodiny, 26.6.  o 15.00 v katedrále sv. Alžbety sv. omša so zvláštnym 
požehnaním p. arcibiskupa. Kto ma záujem z jubilujúcich manželov zúčastniť sa tejto 
slávnosti, prihláste sa, prosím, do 30.5. v kancelárii Farského úradu v Sabinove. 
OHLÁŠKA PRED PRIJATÍM SVIATOSTI KŇAZSTVA Diakon Miloš Jaklovský, pochádzajúci 
z našej farnosti, má prijať kňazské svätenie. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej 
prekážke, nech to v priebehu budúceho týždňa zahlási na farskom úrade. 
POZVANIE PRE PRVOPRIJÍMAJÚCICH Prvopríjmajúce deti, v sobotu 28.5.2022 vás v 
sprievode vašich rodičov pozývame na spoločnú opekačku. (uskutoční sa len za 
priaznivého počasia) Stretneme sa o 9:00 pri kostole a pôjdeme do farskej záhrady. 
Zoberte si veci na opekanie a vodu na pitie. O zábavu sa postarajú animátori.  
Tešíme sa na vás! 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI  - 23. 5.  – 29. 5. 2022 

 

pondelok 
23. 05. 

Pondelok vo Veľkonočnom 
období 

Sabinov 
6.45 +Mária 

18.00 +Július 

utorok 
24. 05. 

Utorok vo Veľkonočnom 
období 

Sabinov 
6.45 +Šimon 

18.00 +Jozef 
Jakubovany 18.00 ZBP Joachim (10r.) 

streda 
25. 05. 

Streda vo Veľkonočnom 
období 

Večerné sv. omše 
z nasledujúcej slávnosti 

Sabinov 
6.45 +Július +Ján +Margita 

18.00 
+Žofia +Štefan +Cecília +Ján 

+Terézia 

Orkucany 18.00 + členovia RB 

štvrtok 
26. 05. 

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA 
SLÁVNOSŤ 

Sabinov 
6.45  
8.00  

18.00 Za farnosť 
Jakubovany 18.00 ZBP Tamara 

Orkucany 18.00 + kňaz Jaroslav 

piatok 
27. 05. 

Piatok vo Veľkonočnom 
období 

Sabinov 
6.45 +Jozef 

18.00 ZBP manželov Anton a Terézia 

Orkucany 18.00 +Andrej +Anna + rodičia 

sobota 
28. 05. 

Sobota vo Veľkonočnom 
období  

Večerné sv. omše z nedele 

Sabinov 
6.45 +Miroslav +Jozef 

18.00 +Mária 

Jakubovany 18.00 +Božena 

nedeľa 
29. 05. 

    7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 9.00 ZBP Jaroslav (65r.) s rodinou 

Orkucany 10.30 +Marian +Monika +Štefan 

 
SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:  
Lukáš Zmil zo Sabinova a Veronika Šimonová zo Sabinova (3) 
Ján Minďaš zo Starej Ľubovne a Erika Ivanová zo Sabinova (3) 
Tomáš Križalkovič zo Sabinova a Jarmila Kordiaková zo Šarišských Michalian (2) 
Jaroslav Palčo zo Šarišských Michalian a Klaudia Šimčíková zo Sabinova (1) 


