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SEDEMNÁSTA NEDEĽA   
Výchova v rodine 

Patríme do jednej rodiny, cirkevnej alebo farskej. 
V dnešnej dobe sa mnohé rozpráva o Cirkvi, veci 
dobré, ale aj bolestivé, nielen s úctou, ale aj s vyložene 
nepriateľským postojom. Ale Cirkev to nie je iba 
hierarchia. Cirkev to sme predovšetkým my. Čo trápi 
jednu rodinu, malo by trápiť nás všetkých. Vždy nás 
fascinovalo, ako hovorili o prvých kresťanoch: Pozrite, 
ako sa navzájom milujú. Ani oni to nemali ľahké, veď 
žili v prostredí, ktoré im nebolo priateľsky naklonené. 
Lež nezávideli si, ale navzájom si pomáhali.  
Každý z nás pochádza z rodiny. Boh stvoril rodinu. Na 

svoj obraz ich stvoril, ako muža a ženu ich stvoril. Čiže máme žiť podľa vzoru Najsvätejšej 
Trojice - muž,  žena a ich vzájomná láska ako Duch Svätý. Ak chceme dobre vychovávať deti, 
musíme mať medzi sebou živú lásku. Jej vzor je v Prvom liste sv. Pavla apoštola Korinťanom 
v 13. kap., ktorú všetci poznáme, ale nepoškodí nám, keď si to znovu zopakujeme: Láska je 
trpezlivá, dobrotivá, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle... Je to ideál, o ktorý sa máme 
snažiť.   
A túto lásku môžeme aplikovať aj vo vzťahu k deťom. Pri sobáši sme dostali od kňaza otázku: 
„Ste ochotní prijať deti ako Boží dar a vychovať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov 
jeho Cirkvi?“ Naše áno bolo súhlasom prijať deti a zároveň vychovať ich. Starostlivosť o potreby 
dieťaťa nemôže záležať na iných ľuďoch. Babka i dedko môžu pomôcť, ale je to predovšetkým 
záležitosť a starostlivosť rodičov. To isté platí aj o rozvoji viery dieťaťa. Za to sa budeme raz 
zodpovedať pred Bohom. My im musíme priblížiť Božiu lásku, ktorú by mali vidieť vo vzťahu 
otca a matky. Aj keď sa nám to vždy nedarí, majme odvahu začínať stále znova. 
Každá rodina je originálna  aj každé dieťa je originál a je potrebné k nemu pristupovať 
individuálne. Mnohokrát je to taká hra lásky, lebo vybudovať vzťah s dieťaťom to nie je 
jednorazová záležitosť, ale dennodenný proces. Nemôžeme mať strach, že niečo zbabreme.  
Vzťahy s deťmi  sme budovali od narodenia. Výchova detí nie je ťažká, najťažšia vec je vychovať 
sám seba. Deti si vždy všímajú vzťahy medzi rodičmi a kopírujú ich. Dôležitá pre nás bola 
myšlienka, že prv, ako sa stali našimi deťmi, sú Božími deťmi a s každým dieťaťom má Boh svoj 
vlastný zámer.  K výchove detí sme sa snažili pristupovať jednotne,  ak sme aj mali na veci rôzny 
názor, nikdy sme sa nesnažili kritizovať rozhodnutie druhého pred deťmi. Keď deti dorástli 
a začali mať požiadavky typu: Nemôžeme si požičať auto, či môžeme ísť tam a tam s kamarátmi. 
Často od nás počuli odpoveď: „Ešte sme sa nevideli spolu, tak vám na to odpovieme neskôr". 
Keďže si všimli, že ocko je slabšie ohnivko v reťazi pri zákazoch, tak sa  vynašli a otázku 
formulovali  inak: „Vieme, že ste sa spolu ešte s mamkou nezhovárali o tom, ale ako by si nám 
odpovedal ty?“ 
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Veľmi dôležitá pre náš vzťah s deťmi je spoločná  modlitba. Ráno sa väčšinou modlil každý 
individuálne, ale večer sme sa snažili sadnúť si spolu, kto bol doma, pomodliť sa večernú 
modlitbu a dať do spoločného to, čo sa nám cez deň podarilo, ale aj to, čo sme zbabrali. Ak 
nemáme zaužívanú spoločnú modlitbu v rodine a ostýchame sa jeden pred druhým, zhasnime 
svetlo, zapáľme sviečku a robme drobné krôčiky v tejto oblasti. Vzájomnú lásku v rodine buduje 
aj spoločné stolovanie, keď sa to len trošku dá, nezanedbávajme túto možnosť. Pri jedle sa dá 
veľa komunikovať a dozvedieť sa od detí. 
Vzťahy s deťmi posúvalo dopredu aj naše ospravedlnenie sa deťom, keď sme v niečom 
pochybili. Aj pred sviatosťou zmierenia sme mali zaužívané, že sme sa navzájom aj s deťmi, 
poprosili o prepáčenie. Veľmi delikátna je aj otázka, či nútiť deti chodiť do kostola. Keď boli 
menšie, išli sme všetci spolu a hoci niekedy niektoré dieťa plakalo, obliekli sme ho a bez 
veľkých rečí sme išli do kostola. Keby sme začali vysvetľovať, dieťa by argumentovalo tiež a už 
by sme aj my zvýšili hlas. Keď boli staršie a išli do kostola v inom čase ako my, počuli od nás: 
Pozdravte Ježiška, alebo tak podobne, aby si uvedomili, že Boh nie je kdesi ďaleko od nás, ale je 
tu s nami. Veľmi nás potešilo, keď sme po vstupe do únie boli v poľskej Krynici a modlili sme sa 
pred svätostánkom. Po odchode z kostola sa náš osemročný chlapček opýtal: „Oci, a to sme sa 
nemali modliť po poľsky, aby Sviatosť Oltárna rozumela?“ 
Hovorí sa, že malým deťom hovoríme o Bohu a pri veľkých hovoríme Bohu o nich. Život nám 
ponúka najrozličnejšie situácie a my ich musíme žiť okamih za okamihom. Verme však, že ak sa 
snažíme žiť v jednote s Bohom a manželským partnerom, budeme mať milosť prítomného 
okamihu, aby sme vždy vedeli naplniť Božiu vôľu. A ak sa nám niečo aj nepodarí (a to nie je 
vôbec zriedkavé), Božie milosrdenstvo zakryje naše nedokonalosti a dá vyniknúť kráse 
rodinného života. Nebojme sa, Boh je s nami a robí väčšiu časť práce ako my. (KMB) 
 

Farské oznamy 
► Bohuznámi rodičia obetovali z krstu dieťaťa na kostol 100€. Z krstu Valentíny 
Petríkovej obetovali na kostol 100€. Z krstu Filipa Polomského, z krstu Dávida Petra Urdu, 
z krstu Zoje Grešovej, z krstu Moniky Kazimírovej obetovali na kostol po 50€, z krstu 
Richarda Klembaru 50€, z krstu Jakuba Knuta 20€. Novomanželia Mertinkovci obetovali 
zo sobáša na kostol 100€, novomanželia Semančíkovci obetovali 50€, novomanželia 
Bodnárovci obetovali 100€.  Z pohrebu nebohej Magdalény Hankovej obetovali na kostol 
100€. Levočskí pútnici obetovali na kostol 80€. Bohuznáma obetovala na kostol 50€. 
Bohuznáma na kostol na Petrovenci obetovala 50€. Zbierka na farský kostol a na kostol: 
1329,40€; na kostol na Petrovenci:302€. Za Vaše milodary ďakujeme. ►6. 
augusta(utorok) pozývame na odpustovú slávnosť Premenenia Pána. Sv. omša bude na 
starom cintoríne pri kaplnke. ► V rámci Roka svätých Košických mučeníkov si v košickej 
katedrále spoločne pripomenieme jubileum manželov z celej arcidiecézy: 13. októbra 
o 15. 00 hod. – 50., 60. a 65. výročie manželstva. Otec arcibiskup Bernard Bober Vás 
srdečne pozýva na ďakovnú sv. omšu, pri ktorej dostanete jeho požehnanie. Prihláste sa 
v sakristii kostola alebo na farskom úrade. Je potrebné uviesť mená i priezviská manželov 
a rok ich sobáša. 
 
Sviatosť manželstva chcú prijať: ► MARTIN LAZORÍK, syn Mikuláša a Evy r. Šurínovej, bytom 
Ďačov & MÁRIA FEČIKOVÁ, dcéra Miroslava a Evy r. Haragsinovej, bytom Ľubotice. Ohlasujú sa 2. a 
3.x. ► STANISLAV ČUBA, syn Vladimíra a Márie r. Dirgovej, bytom Kyjov & VIKTÓRIA FALATOVÁ, 
dcéra Jozefa a Ivety r. Hozovej, bytom Lipany. Ohlasujú sa 2. a 3.x. ► PETER ŠTEFČÁK, syn Miroslava 
a Evy r. Hovančíkovej, bytom Lipany & DANA NOVYSEDLÁKOVÁ, dcéra Milana a Danky r. Barnášovej, 
bytom Pusté Pole. Ohlasujú sa 2. a 3.x. ►ĽUBOŠ DURAŇ, syn Jozefa a Juliany r. Šejirmanovej, bytom 
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Ďačov & ZLATICA SONTÁGOVÁ, dcéra Jozefa a Zlatice r. Jobkovej, bytom Torysa. Ohlasujú sa 2. a 3.x. 
► STANISLAV POLOMSKÝ, syn Stanislava a Evy r. Novákovej, bytom Lipany & ADRIANA ŠTELBASKÁ, 
dcéra Jaroslava a Adriany r. Feketeovej, bytom Lipany. Ohlasujú sa 1. a 2.x. ► FRANTIŠEK JANIGA, syn 
Františka a Gabriely r. Hudákovej, bytom Lipany & VERONIKA BUJŇÁKOVÁ, dcéra Antona a Ľudmily r. 
Mikovej, bytom Lipany. Ohlasujú sa 1.x. 

PORIADOK BOHOSLUŽIEB V TÝŽDNI OD 29.7. DO 4.8. 2019 

PO 
29.7. Sv.Marty 

6.15 Lipany 
1.+Zuzana Kochanová(2. výr.) 

2.+Mária, Anton  

18.00 Lúčka ZBP pre Tomáša a Klaudiu 

18.00 Lipany +Tomáš Jurčenko 

UT 
30.7. Féria 

6.15 Lipany 
1.+Anna Polašková 

2.+Miroslav, Terézia, Štefan 

17.00 Petrovenec ZBP pre Kamila(KO) 

18.00 Ďačov 1.Za obrátenie hriešnikov 
2.+Terézia, Ján a a ost. z rodiny, č. 101 

18.00 Lipany +Ján Šikorský  

ST 
31.7. 

Sv. Ignáca 
z Loyoly, kňaza 

6.15 Lipany 
1.+Juraj Polomský 
2.+Andrej Kopilec 

18.00 Lipany +Jozef Leško 

ŠT 
1.8. 

Sv. Alfonza de´ 
Liguori, biskupa 

6.15 Lipany 1.+Štefan Ištoňa 2.+Jozef Miko,č. 22 

18.00 Lipany +Zuzana Kochanová(2. výr.) 

PIA 
2.8. Féria 

6.15 Lipany +Zuzana Kochanová 

15.45 Charita  

17.00 Petrovenec Za ružencové bratstvo 

17.00 Ďačov Za ružencové bratstvo 

18.00 Lúčka +Mária Urdová(1. výr.) 

18.00 Lipany SNSJ za členov 

SO 
3.8. 

Panny Márie 7.00 Lipany Za členov svätého ruženca 

Z nasl. nedele. 18.00 Lipany ZBP pre Ľudmilu(40r.) 

NE 
4.8. 

Osemnásta  
nedeľa  

 „C“ 

8.00 Lipany ZBP pre manželov Maníkovcov(40. výr.) 

8.00 Lúčka Za ružencové bratstvo 

9.15 Petrovenec ZBP pre Janku 

10.30 Lipany +Alžbeta Jurová(výr.) 

10.30 Ďačov ZBP pre Štefániu(70r.) 

17.30 Charita  

 

SPOVEDANIE PRED PRVÝM PIATKOM 
PO 29.7. LÚČKA 16.30-18.00 

UT 30.7. PETROVENEC 
ĎAČOV 

15.45-17.00 
16.30-18.00 

STR 31.7. LIPANY 16.30-18.00 

ŠTV 1.8. LIPANY 16.00-18.00 

PIA 2.8. CHORÍ  OD 8.00 
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB V TÝŽDNI OD 8.8. DO 11.8.2019 

PO 
5.8. Féria 

6.15 Lipany +Jaroslav Grejták 

17.00 Petrovenec +Veronika, Ján, Mária, Kristína 

17.00 Lúčka-SK +Emil, Andrej 

18.00 Lipany +Anna, Štefan, Irena, Jozef, Michal 

UT 
6.8. 

PREMENENIE 
PÁNA 

6.15 Lipany +Karolína Cupráková 

8.30 Lúčka +Štefan, Terézia, Michal, Mária 

17.00 Ďačov +Jozef Šoltýs 

18.00 
Lipany-
kaplnka ZBP a poďakovanie pre Máriu Karabašovú 

ST 
7.8. Féria 

6.15 Lipany +Anna Berdisová 

8.30 Lúčka +Filip,Jozef,Milan,Andrej 

ŠT 
8.8. 

Sv. Dominika, 
kňaza 

16.00 Charita  

18.00 Lipany Za oslobodenie zo závislosti 

PIA 
9.8. 

Sv. Terézie od 
Kríža 

6.15 Lipany +Milan Fedor 

17.00 Lúčka +Elemír, Mária Štelbaskí 

18.00 Lipany +Alžbeta Hovančíková(výr.)  

SO 
10.8. 

Sv. Vavrinca, 
diakona 

7.00 Lipany +Ján Kušnír 

Z nasl. nedele 
15.00 Lipany Sobáš: Čuba - Falatová 

18.00 Lipany +Mária Hrašková  

NE 
11.8. 

Devätnásta  
nedeľa  

 „C“ 

8.00 Lipany ZBP pre Annu(70r.) 

8.00 Ďačov ZBP pre Máriu s rodinou(65r.) 

9.15 Petrovenec +Terézia, Bartolomej Mochňákovci 

10.30 Lipany ZBP pre Benedikta Straku a rodinu 

10.30 Lúčka  +Mária, Ján, Terézia, Ján, č. 566 

17.30 Charita  

Poďakovanie  
Tohtoročnú hlavnú levočskú púť na Mariánsku horu lemovali tri 
jubileá farnosti, Spišskej diecézy, ba celého Slovenska. Sto rokov 
uplynulo od dokončenia štvrtého kostola na levočskej Hore – 
terajšej baziliky. Pred sedemdesiatimi rokmi statoční veriaci 
v Levoči, nehľadiac na nebezpečenstvo a kruté sankcie súvekej 
štátostraníckej moci, bránili svojho farára kanonika Jozefa 
Vojtasa pred zatknutím. Dramatická udalosť dostala 
pomenovanie levočská vzbura. Pútnici si počas odpustového 
víkendu s úctou pripomenuli sté výročie narodenia Štefana 

Kluberta, levočského dekana, zveľaďovateľa sakrálneho kultúrneho dedičstva, vzdelanca, verného 
syna Panny Márie. Hlavná časť púte sa začala 6. 7. o 17.00 hod. sv. omšou aj za účasti pútnikov 
z Lipian. Celebroval Mons.František Dlugoš, rektor levočských bazilík. .Na pleciach(ako začína byť 
tradíciou) k hlavnému oltáru priniesli sochu P. Márie Levočskej. O 22.30 hod. sa začalo hudobno-
slovné pásmo pod vedením zbormajsterky Lenky Murínovej. Všetkým zúčastneným sa chcem pekne 
poďakovať za profesionálne prevedenie celého pásma, za duchovné podanie od srdca, ktoré mnohých 
oslovilo a za kopec času, ktorý venovali príprave. Vďaka za dôstojné reprezentovanie našej farnosti! 
Pásmo „Plná milosti“ si môžete pozrieť na našej novej webovej stránke www.farnostlipany.sk alebo 
v archíve TV LUX.  

http://www.farnostlipany.sk/

