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    NEDEĽA -30.JÚN  2019 
      Týždenník Rímskokatolíckej farnosti Lipany 

 

TRINÁSTA NEDEĽA 
Láska v rodine a spoločenstve spoluprežívaná so starými ľuďmi 

„Neodožeň ma v čase staroby, neopusť ma, keď mi sily slabnú.” (Ž 71, 9) 
Slovami žalmistu sa prihovára pápež František vo svojej exhortácii Amoris laetitia 
všetkým zasväteným i nezasväteným osobám, manželom, laikom, všetkým, ktorí 
chcú žiť evanjelium s cieľom usmerniť a povzbudiť rodiny a spoločenstvá k 
vzájomnej úcte a spolupráci mladých so starými ľuďmi.  
Na súčasný trend vyhosťovania starých ľudí na okraj spoločnosti poukázal už 
svätý Ján Pavol Veľký. Eutanáziou sa skracuje život človeka, pretože starobu, 
chorobu a bolesť nevie súčasná generácia vnímať ako kríž, ktorý je súčasťou 
nášho života.   
Pritom iba cez staršiu generáciu dokážeme vnímať fakt, že dejiny nezačali nami, 
ale že my sami sme iba „dedičmi dlhej cesty a že treba mať úctu k zázemiu, ktoré 
nás predchádza.” (AL, 193) 
Starí ľudia v našich rodinách a spoločenstve sú svedkami minulosti. Rozprávaním 
príbehov zo svojho života, života svojich predchodcov získavajú naše deti cenné 
svedectvá z histórie rodiny, regiónu, vlasti. Tieto sa stávajú zdrojom rád, návodov 
v rôznych životných situáciách a zároveň vplývajú na vytváranie postojov u detí, 
mladých ľudí. 
Vieme, že niekedy iba vďaka starým rodičom sa prenášajú hodnoty a viera v 
rodine. Mnohí starí rodičia uviedli vnúčatá do tajomstiev modlitby a ukázali im, ako 
žiť lásku v bežnom živote, priblížili vieru žitú nielen slovami, ale i skutkami. 
Čas starých rodičov a ľudí strávený s vnúčatami je vzájomným obohatením. Starkí  
majú zvyčajne čas na hru, pri ktorej môžu pookrieť a vrátiť sa spomienkami do 
detstva. Ak sa starý rodič „zníži” na úroveň chápania dieťaťa a nepoučuje ho 
neustále, ale necháva vnúča prejaviť jeho fantáziu a šikovnosť, dieťa má pocit, že 
má pri sebe niekoho, kto ho uznáva a tým rastie jeho sebavedomie. Napokon, v 
období dospievania vnúčat môžeme oceniť vytvorené „spojenectvo” so starkými 
ako dobrý komunikačný kanál, ktorým sprostredkovane objasňujeme postoje 
oboch generácií, čím budujeme vzájomnú toleranciu a porozumenie. 
Bývanie mladých s rodičmi a so starými rodičmi je určite vystavené každodennej 
radosti zo vzájomného dávania, ale i skúškam trpezlivosti, tolerancie, 
ohľaduplnosti. Predchádzať konfliktom a nezhodám sa dá po vzájomnej dohode o 
jasných pravidlách fungovania vzájomného spolužitia, rozdelení povinností a 
rešpektovaní súkromia a spôsobu života každej bunky tohto spoločenstva.  
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Rodina sa časom dostáva do rôznych etáp svojho vývoja, rastie  a dozrieva v 
láske. Určite viacerí potvrdia, že takouto skúškou lásky a zrelosti je aj obdobie 
prežívania choroby. Je to najnáročnejšie obdobie v živote človeka. Chorý človek 
sa pripodobňuje Kristovi. „...nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho, a 
nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, 
ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho 
nevážili.“ (Iz 53, 1-3) Čas, počas ktorého sa rodina stará o chorého starého 
človeka, je určite náročný čas pre celú rodinu, ale z pohľadu večnosti je to pre 
ostatných členov rodiny požehnaný čas. 
Prebúdzať zmysel pre vďačnosť, ocenenie, vypočutie, uznanie múdrosti a 
rozumnosti starých ľudí je úlohou, ktorú nám kladie na srdce Svätý Otec František. 
Chce, aby sme vytvárali živé spoločenstvo, spoločenstvo lásky, kde by sa všetci 
členovia cítili ako živá súčasť spoločenstva a kde by sa všetci tešili zo vzájomného 
objatia naprieč generáciami. Svätý Jozef, patrón rodín, oroduj za nás a vypros 
nám milosť vzájomnej lásky! (MMD) 

Farské oznamy 
► Z krstu Veroniky Tejovej obetovali na kostol 200€, z krstu Ley Goliašovej 
obetovali 100€. Zo sobáša novomanželia Majtnerovci obetovali na kostol 
100€, novomanželia Babjakovci 100€, novomanželia Vargovci 50€. Z pohrebu 
nebohého Tomáša Sontága obetovali na kostol 150€, z pohrebu nebohého 
Pavla Kravca obetovali na kostol 200€. Bohuznáma rodina obetovala na 
kostol z príležitosti životného jubilea 50€. Zbierka na farský kostol: 1391€; na 
kostol na Petrovenci: 161,60€. Za vaše milodary ďakujeme! ► Upozorňujeme 
na zmenený poriadok sv. omší. Vopred ďakujeme za pochopenie. ► Na 
budúcu nedeľu budeme mať zbierku na farskú budovu v Brezovičke. Prosíme 
o Vaše milodary.  
 
Sviatosť manželstva chcú prijať: ►JÁN JOCHMAN, syn Jozefa a Márie r. 
Lazoríkovej, bytom Lipany & IVANA MIKOVÁ, dcéra Štefana a Ivany r. 
Ragulskej, bytom Lipany. Ohlasujú sa 2. a 3.x. ► PATRIK RABATIN, bytom 
Lipany & JANA KUPČÍKOVÁ, bytom Brezovička. Ohlasujú sa 1. a 2.x. 
►PAVOL MITRA, syn Dušana a Márie r. Kordiakovej, bytom Lipany & ANNA 
BUJŇÁKOVÁ, dcéra Jozefa a Anny r. Slaminkovej, bytom Šarišské Dravce. 
Ohlasujú sa 1.x. ► MAROŠ MIZERÁK, syn Františka a Márie r. Dinisovej, 
bytom Lúčka & DOMINIKA MARCINKOVÁ, dcéra Jozefa a Jarmily r. 
Kukučkovej, bytom Teriakovce. Ohlasujú sa 1. a 2.x. ►MARIÁN PJECHA, syn 
Jána a Evy r.Gričovej, bytom Lipany & ANNA HAJNíKOVÁ, dcéra Vladimíra 
a Evy r.Zajacovej, bytom Vranov n/T. Ohlasujú sa 1. a 2.x. 

 
NÁCVIK ZBORU:  

ZBOR + ORCHESTER: 30.6.(nedeľa) v kostole 
ZBOR + ORCHESTER: 5.7.(piatok) Generálka v kostole o 14.00hod 
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB V TÝŽDNI OD 1.7. DO 7.7. 2019 

PO 
1.7. Féria 

6.15 Lipany +Peter Liščinský 

18.00 Lúčka +Mária Kožušková 

18.00 Lipany +Štefan Ištoňa 

UT 
2.7. 

Návšteva 
Panny Márie 

6.15 Lipany +Jozef Miko,č.22 

17.00 Petrovenec +Vladislav Feduš 

18.00 Ďačov 1.Za ružencové bratstvo 
2.ZBP pre Apolóniu s rodinou 

18.00 Lipany Za + levočských pútnikov  

ST 
3.7. 

Sv. Tomáša, 
apoštola 

6.15 Lipany 
1.+Helena Červeňáková 

2.+Mária Horvátová 

18.00 Lipany +Alžbeta Jurová 

ŠT 
4.7. Féria 

6.15 Lipany 
1.+Nela Matová(výr.) 
2.+Terézia Smreková 

18.00 Lipany +Zuzana Omastová(výr.) 

PIA 
5.7. 

Sv. Cyrila 
a Metoda, 

slovanských 
vierozvestcov 

8.00 Lipany SNSJ za členov 

8.00 Lúčka   Za ružencové bratstvo 

9.15 Charita  

9.15 Petrovenec Za ružencové bratstvo 

10.30 Ďačov ZBP pre Milana(50r.) 

10.30 Lipany +Alexander Vološin 

SO 
6.7. 

Féria 7.00 Lipany Za členov svätého ruženca 

Z nasledujúcej 
nedele 

15.00 Lipany Sobáš: Jochman - Miková 

18.00 Lipany +Anna Berdisová 

NE 
7.7. 

Štrnásta  
nedeľa  

 „C“ 

8.00 Lipany +Terézia, František Puchajdoví 

8.00 Ďačov ZBP pre Viktóriu 

9.15 Petrovenec ZBP pre Martu s rodinou 

10.30 Lipany +Margita Nováková 

10.30 Lúčka +Elemír, Mária Štelbaskí 

17.00 Charita  

 
 

SPOVEDANIE PRED PRVÝM PIATKOM 

PO 1.7. LÚČKA 16.30-18.00 

UT 2.7. PETROVENEC 
ĎAČOV 

15.30-17.00 
16.30-18.00 

STR 3.7. LIPANY 16.30-18.00 

ŠTV 4.7. LIPANY 16.00-18.00 
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB V TÝŽDNI OD 8.7. DO 14.7. 2019 

PO 
8.7. Féria 

6.15 Lipany +Peter Gabrík 

17.00 Lúčka-SK ZBP pre manželov Andraškových 

18.00 Lipany +Helena, Jozef, Anton, Jozef Kordiakoví 

UT 
9.7. Féria 

6.15 Lipany +Monika Reištetterová 

17.00 Petrovenec +Daniel Harčarik 

17.00 Ďačov +Jozef Šoltýs 

18.00 Lipany ZBP pre Ľudmilu s rodinou(50r.) 

ST 
10.7. Féria 6.15 Lipany Za + z r. Hetháršiovej, Majtnerovej  

ŠT 
11.7. 

Sv. Benedikta, 
opáta 

16.00 Charita  

18.00 Lipany Za oslobodenie zo závislosti 

PIA 
12.7. Féria 

6.15 Lipany +Helena, Jozef, Anton, Jozef Kordiakoví 

17.00 Lúčka +Štefan, Margita, Filip a + z rodiny 

18.00 Lipany +Jozef, Bernardína a + z r. Grejtákovej  

SO 
13.7. 

Panny Márie 7.00 Lipany ZBP pre r: Šašalovú(45.výr.man.) 

Z nasledujúcej 
nedele 

15.00 Lipany Sobáš: Capcara - Slaminková 

18.00 Lipany +Štefánia Lešková 

NE 
14.7. 

Pätnásta  
nedeľa  

 „C“ 

8.00 Lipany +Mária Hrašková 

8.00 Lúčka +Andrej, Helena Kažoví,č.95 

9.15 Petrovenec Za + z r. Matejovskej, Anna, Mária 

10.30 Lipany +Irena Madzíková (výr.) 

10.30 Ďačov ZBP pre manželov Eduarda a Adrianu 

17.00 Charita  

 
Po 4 rokoch sme sa rozlúčili s naším p. kaplánom Stankom, ako 
sme ho familiárne nazývali. Stretávali sme ho najmä pri práci 
s najmenšími. Pre deti slávil sv. omše v našej farnosti, vyučoval 
ich náboženstvo a pripravoval na prvé prijatie Eucharistie. 
Spomínať budeme na super sv. omše s deťmi. Nezabudnuteľné 
sú Karnevaly svätých a Šarkaniády. Mladých pripravoval na 
prijatie sviatosti birmovania. Každodennou náplňou kňaza je 
slávenie svätých omší, vysluhovanie sviatosti zmierenia. Za 
všetko, čo urobil v našej farnosti mu chceme zo srdca 
poďakovať. Do ďalšej pastorácie mu prajeme pevné zdravie, 
dobrých ľudí,  Božie požehnanie i zanietenie pre veci Božie. Za 
všetko zo srdca ĎAKUJEME! 
V našej farnosti chceme privítať nového p. kaplána Dušana 
Harvilíka. Je rodákom z Humenného. Otvorme svoje srdcia 
a prijmime ho s láskou, aby sa medzi nami cítil ako doma medzi 
svojimi. (Vaši veriaci) 


