
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RKFÚ SV. Martina  Komenského 20, 082 71 LIPANY  

+421 51 457 21 08; farnost.lipany@gmail.com 

Farská kancelária: Pondelok - utorok od 15.30 do 17.00; streda od 9.00 do 10.00; 
štvrtok – piatok od 15.30 do 17.00; V prvopiatkovom týždni po večernej sv. omši. 

          FARSKÝ LIST 39-40 

    NEDEĽA -22.SEPTEMBER  2019 
      Týždenník Rímskokatolíckej farnosti Lipany 

 

DVADSIATA PIATA NEDEĽA  
 

Vy ste soľou zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju 

osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, 

aby ju ľudia pošliapali.(Mt 5, 13) 
V Ježišových časoch si ľudia cenili soľ nielen pre 

chuť, ale aj pre jej konzervačné vlastnosti. Používala 

sa aj pri exorcizme ako prostriedok pri vyháňaní 

démonov. V tej dobe sa nevedelo nič 

o mikroorganizmoch, o hnilobných procesoch, preto 

rozklad tela a hniloba potravín boli pripisované 

démonickým silám. Ľudia vedeli, že soľ predlžuje 

trvanlivosť, preto ju začali používať ako prostriedok 

ochrany proti démonom.  Keď nám Ježiš hovorí 

slová: „Vy ste soľou zeme.“, naráža práve na túto konzervačnú vlastnosť soli, ktorá v jeho dobe 

a kultúre bola soli pripisovaná, a pre ktorú si ju ľudia nesmierne vážili.  Ježiš nám tým vraví, že 

my sme tí, ktorí majú brániť hriechu, rozkladu spoločnosti a cirkvi. Vy ste konzervantmi tohto 

sveta! Ako túto myšlienku pretaviť do nášho života? Jeden praktický každodenný príklad. Ruku 

na srdce a odpovedzme si úprimne.  Ako reagujeme, ak sa nachádzame v prítomnosti niekoho, 

kto ohovára inú osobu? Sme ticho a počúvame? To, čo počúvame, sa zapisuje do nášho srdca, 

do našej mysle a neskôr sa realizuje v našich skutkoch a v našich slovách. V takom prípade nie 

sme soľou zeme, ale hnojiskom hriechu. Napomáhame tomuto hriechu ďalej sa šíriť v cirkvi, 

v práci, v meste... Namiesto toho, aby sme zastavili jeho účinky. Čo by sme v takto prípade mali 

urobiť? Odpoveď nájdeme v Božom slove. Mali by sme spýtať toho, kto ohovára, či bol za 

konkrétnym človekom, či sa na túto tému s ním rozprával a povedal  mu do očí to, čo teraz 

hovorí mne. Ak nie, nech to nehovorí ani mne. Ak odpovie áno, ale nič sa nevyriešilo, potom 

nás Ježiš učí: „Keby sa prehrešil tvoj brat, choď za ním a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak 

ťa poslúchne, získal si svojho brata. Ak ťa neposlúchne, vezmi so sebou ešte jedného alebo 

dvoch, aby každá výpoveď bola založená na svedectve dvoch alebo troch svedkov. Ak by ani ich 

neposlúchol, povedz to cirkvi. Ak by neposlúchol ani cirkev, nech ti je ako pohan alebo mýtnik.“ 

(Mt 18,15-17) Modli sa za jeho spasenie, aby prijal evanjelium. Odpovedáme takto ľuďom? 

Nie? Prečo je to tak? Nepáči sa nám priamo konfrontovať ľudí s ich hriechom.  Jeden 

z dôvodov, prečo sa vyhýbame konfrontáciám je, že sami žijeme v hriechu a ťažko je 

vyťahovať triesku inému z oka, keď v našom oku je brvno. Iným dôvodom môže byť strach, že 

tú osobu stratíme alebo sa jej bojíme. Možno si ju veľmi ceníme, považujeme ju za dobrého 

priateľa  a máme strach, že sa urazí a my ju stratíme. Tak sme radšej ticho. Ale pozor!  
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V druhej časti 13. verša Ježiš hovorí, že soľ, ktorá stráca svoju slanosť, bude vyhodená von. 

Ako môže soľ stratiť svoju chuť? V Ježišovej dobe sa soľ získavala z oblasti Mŕtveho mora a jej 

slanosť klesala prítomnosťou iných minerálov. Tieto minerály predstavujú v našom živote 

hriech, ktorý nás paralyzuje. Ak vládne v našom živote a v  srdci a my sa stretávame s ľuďmi, 

ktorí v hriechu žijú, vtedy sa nám nechce ich napomínať. Ale riešením nie je to, že budeme 

ticho. Nečítame Božie slovo, aby sme zomreli s hriechom, ale na to, aby sme boli očistení od 

hriechu. Ježiš v 15. kapitole Jánovho evanjelia hovorí: „Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám 

hovoril.“ Ak nie sme soľou zeme, ktorá má brániť hriechu rozkladať cirkev a spoločnosť, tak sa 

stane to, že ten hriech rozloží aj nás. V 21. kapitole  knihy Zjavenia je „register“ tých, ktorí 

nebudú spasení: „Ale zbabelci,  neveriaci, poškvrnení, vrahovia, smilníci, traviči, modlári a 

všetci luhári budú mať podiel v jazere, ktoré horí ohňom a sírou, to je tá druhá smrť.“ (Zjv 

21,8) Zbabelec – bojazlivý je ten, ktorý sa nepostavil za pravdu  a nepostavil  sa proti hriechu. 

Pretože hriechu sa báli viac ako Boha, ktorý ten hriech premohol. A tak sa bojazliví stávajú 

sami živnou pôdou pre tento hriech a ešte napomáhajú  účinkom hriechu, a tak rozkladu 

spoločnosti. Ježiš vraví: „Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, 

aby ju ľudia pošliapali.“  

 Nech je našou túžbou byť dobrou soľou zeme, nebyť paralyzovaný hriechom, ale byť 

schopný sa proti  nemu postaviť čelom. Tu cítime, že sme slabí, že to sami nedokážeme. My nie 

sme dostatočne mocní, aby sme nad hriechom zvíťazili. Je tu však niekto, kto už zvíťazil – Ježiš 

Kristus. Dovoľme Pánovi, aby bojoval za nás. „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale 

prejavuje v slabosti.“ (2Kor 12,9) Takýto boj nebude prehratým bojom a my máme šancu 

stretnúť sa v nebeskom Jeruzaleme. (Zjv 21, 1-7) 

 
Farské oznamy 

► Z krstu Sofie Viazankovej obetovali na kostol 50€, z krstu Alexa Kolačkovského 20€. Zo 
sobáša novomanželia Kravcoví obetovali na kostol 100€. Bohuznáma obetovala na kostol 
50€. Z pohrebu Márie Veľkej obetovali na kostol 100€. ► 27.9.(piatok) a 4.10.(piatok) 
bude stretnutie birmovancov. Katechéza bude v pastoračnom dome po večernej sv.omši. 
Prosím aj dospelých, ktorí sa prihlásili, aby prišli na stretnutie. ► 20. októbra bude v našej 
farnosti udelená sviatosť birmovania. Za birmovancov sa modlíme. ► Dnes máme zbierku 
na farský kostol a na kostol na Petrovenci. Prosíme o vaše milodary. 

 
Sviatosť manželstva chcú prijať: ► PAVOL KOCHAN, syn Pavla a Aleny r. Lazoríkovej, 
bytom Ďačov & DOMINIKA BUJŇAKOVÁ, dcéra Antona a Anny r. Novysedlákovej, bytom Krásna 
Lúka. Ohlasujú sa 2. a 3.x. ► PATRIK VRÁBEĽ, syn Petra a Anny r. Visockej, bytom Lúčka & 
ANNA KUZMOVÁ, dcéra Františka a Vladimíry r. Guzejovej, bytom Snina. Ohlasujú sa 2. a 3.x. ► 
MICHAL LIPTÁK, syn Jozefa a Márie r. Šoltýsovej, bytom Jakubovany & JAROSLAVA 
FIGUROVÁ, dcéra Milana a Sylvie r. Marasovej, bytom Lipany. Ohlasujú sa 2. a 3.x. ►MARTIN 
TOMČÍK, syn Viliama a Márie r. Bujňákovej, bytom Ďačov & DANIELA MAČÁKOVÁ, dcéra 
Dušana a Dany r. Šoltésovej, bytom Ľubica. Ohlasujú sa 2. a 3.x. ► JULIÁN ŠTOFANÍK, syn 
Daniela a Magdalény r. Štofaníkovej, bytom Uzovský Šalgov & NIKOLA OLŠAVSKÁ, dcéra 
Antona a Jany r. Sontágovej, bytom Lipany. Ohlasujú sa 1. a 2.x. ► MICHAL PETRUŠ, syn Igora 
a Andrey r. Timurovej, bytom Milpoš & ALENA JUROVÁ, dcéra Milana a Anny r. Cěchovej, bytom 
Lipany. Ohlasujú sa 1. a 2.x. ► PETER MARCIN, syn Jána a Márie r. Vargovej, bytom Koprivnica 
& MÁRIA NEHILOVÁ, dcéra Jána a Márie r. Berdisovej, bytom Lipany. Ohlasujú sa 1.x. ► 
MATEJ KORUPECKÝ, syn Štefana a Kataríny r. Migašovej, bytom Niereše & LUCIA 
KUCHÁROVÁ, dcéra Marka a Márie r. Škopovej, bytom Lipany. Ohlasujú sa 1.x  
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB V TÝŽDNI OD 23.9. DO 29.9.2019 

PO 
23.9 

Sv. Pia 
z Pietrelčiny, 

kňaza 

6.15 Lipany +Peter, Pavel 

17.00 Lúčka-SK +František 

18.00 Lipany ZBP pre Máriu s rodinou 

UT 
24.9. 

Výročie 
posviacky kostola 

v Ďačove 

6.15 Lipany +Bernardína Lukáčová 

17.00 Petrovenec +Štefan, Júlia Bujňákoví 

17.00 Ďačov +Mária, Štefan 

18.00 Lipany +Mária Horvátová 

ST 
25.9. 

Féria 

6.15 Lipany +Pavol Kravec 

17.00 Lúčka +Juraj, Ema, Štefan 

18.00 Lipany +Štefan, Cecília  a + z rodiny 

ŠT 
26.9. 

Féria 

6.15 Lipany +Tomáš Sontág 

16.00 Charita  

18.00 Lipany +František, Anna a + z r. Ludvíkovej 

PIA 
27.9. 

Sv. Vincenta de 
Paul, kňaza 

6.15 Lipany Za + z r. Goliášovej, Kopaničákovej 

17.00 Lúčka +Jozef, Veronika, č. 97 

18.00 Lipany +Jozef 

SO 
28.9. 

Sv. Václava 7.00 Lipany +Andrej Kopilec 

Z nasledujúcej 
nedele 

15.00 Lúčka Sobáš: Vrábeľ-Kuzmová 

18.00 Lipany +Anna Krivdová(výr.) 

NE 
29.9. 

26.nedeľa „C“ 

8.00 Lipany +Marta Grešová(1. výr.) 

9.15 Lipany ZBP pre rodinu(35. výr. man.) 

9.15 Petrovenec Na úmysel r. Buckovej 

10.30 Lipany +Peter Gabrík 

10.30 Ďačov Za novopokrstené dieťa a rodinu 

10.30 Lúčka ZBP pre r. Darákovú 

17.30 Charita  

 

Z vôle Najvyššieho odišla do večnosti naša milá 
spolusestra 
Sr. M. MELARIA 
Mária GREJTÁKOVÁ, 

nar. 16. 2. 1930 v Hermanovciach. 
Posilnená sviatosťou pomazania chorých 
zomrela dňa 4. 9. 2019 o 4.00 hod. v Haniske 
v 90. roku života a v 66. roku svätej profesie. 
Pohrebné obrady sa konali v piatok 6. septembra 2019 
o 13.00 hod. v Haniske pri Košiciach. 
Dušu zosnulej spolusestry odporúčame do svätých 
omší a modlitieb.  
 
Milosrdné sestry Svätého kríža a príbuzní 
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB V TÝŽDNI OD 30.9. DO 6.10.2019 

PO 
30.9 

Sv. Hieronyma, 
kňaza 

6.15 Lipany +Miroslav S. 

18.00 Lúčka ZBP pre r. Tarasovičovú, č. 98 

18.00 Lipany +Ján Huňady, Valentín Olšavský, kňazi 

UT 
1.10. 

Sv. Terézie 
z Lisieux, panny 

a uč. Cirkvi 

6.15 Lipany 
1.+Štefan Ištoňa 

2.+Margita, Michal, Albín Goliášovci 

17.00 Petrovenec Za+z r. Budínovej, Fedušovej, Eva, Ľuba 

18.00 Ďačov ZBP pre levočských pútnikov 

18.00 Lipany +Peter Liščinský(výr.) 

ST 
2.10. 

Sv. anjelov 
strážcov 

6.15 Lipany 
1.+Jozef Miko, č. 22 

2.+Terézia Smreková 

18.00 Lipany 1.ZBP pre Jozefa Cupráka s rodinou 

ŠT 
3.10. 

Féria 
6.15 Lipany 

1.+Anna Lipovská 
2.+Anna Berdisová 

18.00 Lipany +František, Helena a + z r. Mikovej  

PIA 
4.10. 

Sv. Františka 
Assiského 

6.15 Lipany +Terézia, František  Puchajdoví 

15.45 Charita  

17.00 Petrovenec Za ružencové bratstvo 

17.00 Ďačov Za ružencové bratstvo 

18.00 Lúčka Za ružencové bratstvo 

18.00 Lipany SNSJ za členov 

SO 
5.10. 

Sv. Faustíny, 
panny 

7.00 Lipany Za členov svätého ruženca 

Z nasledujúcej 
nedele 

15.00 Lúčka Sobáš: Lipták - Figurová 

18.00 Lipany +Alexander Vološin 

NE 
6.10. 

27.nedeľa „C“ 

8.00 Lipany +Monika Reištetterová 

8.00 Lúčka +Elemír, Mária Štelbaskí 

9.15 Lipany ZBP pre Pavla Gaboša(60 r.) 

9.15 Petrovenec +Vladislav Feduš 

10.30 Lipany +Jozef, Margita, Jozef 

10.30 Ďačov +Jozef Šoltýs 

17.30 Charita  

SPOVEDANIE PRED PRVÝM PIATKOM 

PO 30.9. LÚČKA 16.30-18.00 

UT 1.10. PETROVENEC 
ĎAČOV 

15.45-17.00 
16.30-18.00 

STR 2.10. LIPANY 16.30-18.00 

ŠTV 3.10. LIPANY 16.00-18.00 

PIA 4.10. CHORÍ  OD 8.00 

Pri sv. omši 8.septembra boli do farského kostola slávnostne prinesené 
relikvie svätých košických mučeníkov. Budú uložené v oltári Premenenia 
Pána, ktorý sme po reštaurovaní umiestnili v kostole. Doteraz sa 
nachádzal v Kaplnke na starom cintoríne, ktorú v r.1837 dal postaviť 
Andrej Leško a kanonik Štefan Leško pri tomto oltári slávil sv. omše.  


