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TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA
Zákon sejby a žatvy
Okrem toho (zachováš) sviatok Žatvy, prvotín svojej práce, toho, čo si zasial
na poli a sviatok Oberania na konci roka, keď zoberieš z poľa svoju úrodu! (Ex 23,16)
Pán prikazuje, aby Izraeliti slávili dve slávnosti, jednu na začiatku a druhú na
konci vegetačného obdobia. Dostali inštrukcie, ako ho majú uctievať, aké slávnosti
majú oslavovať. A tieto slávnosti by mali poukazovať na nejaké dielo plánu spasenia,
na okamihy zo života Mesiáša. A mali ich naučiť duchovným princípom, zákonom,
ktoré fungujú na tomto svete.
Izraeliti v nich uctievali Hospodina tak, že ako obeť vďačnosti prinášali Pánu
Bohu plody svojej práce. Plody poľa, plody úrody a Pán ich týmto chcel naučiť dvom
zákonom. Prvý zákon je zákon sejby a žatvy. To znamená: čo si zasial, len to budeš
žať. Druhý zákon je zákon rozmnožovania. Zasial si jedno semienko, ale žať budeš
desať, sto až tisícnásobne.
Pán Boh ich teda skrze zákony chcel naučiť nejakým duchovným princípom,
ktoré budú fungovať v ich živote. My ľudia sa však snažíme v našich životoch tieto
princípy obísť. Ako? Tak, že hriech v našom živote robíme potajomky. To, čo seješ, to
zlé, to budeš aj žať. My si myslíme, že keď ten hriech budeme robiť v skrytosti, že keď
o ňom nebude vedieť náš partner, deti, najbližšia i vzdialená rodina, bratia a sestry
v cirkvi a ani kňaz, že nám na to neprídu. Určite sa to však zjaví pri poslednom súde.
Dôsledky nášho hriechu budú vidieť všetci. Odzrkadlia sa v tvojom charaktere, v tvojej
povahe aj v tvojich životných postojoch. Prejavia sa v tom, ako budeš prežívať rôzne
životné situácie. Na tom všetko bude vidieť, že si niečo zlé vykonal, alebo žiješ
v nejakom hriechu. Pán Boh nám teda odkrýva, prečo máme zlú povahu a charakter.
Môže to byť skrytý hriech v našom srdci, ktorého plody žneme. Uveďme biblické
príklady, aké silné sú tieto princípy sejby a žatvy.
Prvý príklad je zo života Jakuba, ktorý sa za cenu klamstva snaží získať
prvorodenstvo. Najprv si ho kúpil za misu šošovice od svojho staršieho brata Ezaua,
ktorý bol na smrť unavený. Neskôr oklamal svojho otca, keď sa vydával za Ezaua.
Požehnanie prvorodeného syna získal, ale zaviedol a zneuctil svojho otca. Boli niekde
v živote Jakuba okamihy, kedy hriech klamstva, neúcty k rodičom a hriech ľsti ho
dohnali v niekoľkonásobnej miere? Svokor Lában ho dostal tak, že za manželku mu
nedal milovanú Ráchel, ale staršiu dcéru Liu. Synovia ho oklamali, keď mu povedali, že
jeho milovaný syn Jozef zomrel a oni ho predali do otroctva. A pritom utešovali svojho
otca v jeho veľkom zármutku.
Druhý príklad je zo života kráľa Dávida. Spáchal hriech smilstva s Betsabe
a hriech vraždy jej manžela. Aj v živote Dávida sa odzrkadľuje princíp sejby a žatvy?
Jeho syn Absolón prenasledoval svojho otca a Dávid utiekol zo svojho domu. Pri tomto
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úteku nechal doma desať žien, aby sa starali o domácnosť. Absolón ich vzal na
strechu domu a tam pred očami celého domu spáchal s nimi hriech smilstva. A úkladná
vražda? Keď prišiel prorok Nátan za Dávidom, aby mu povedal slová proroctva, Dávid
sám vykríkol, že má zaplatiť štvornásobok. Zabil jedného muža Uriáša, ale on sám
stratil štyri svoje deti. (pokračovanie v budúcom čísle)

V piatok 18. októbra sa deti po celom Slovensku modlili ruženec za jednotu a mier vo
svete. Zapojili sa totiž do akcie Milión detí sa modlí ruženec, ktorú po celom svete
organizuje pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi. Len na Slovensku sa zapojilo
približne 20 tisíc detí. Aj naše deti zo ZŠ Komenského prijali výzvu sv. Pátra Pia, ktorý
povedal: „Keď sa milión deti bude modliť svätý ruženec, svet sa zmení.“ Ďakujeme pánovi
riaditeľovi a učiteľom, že nám to umožnili.

Farské oznamy

► Z krstu Tobiáša Baňasa obetovali na kostol 50€, z krstu Marca Kačnika 50€, z krstu
Sofie Šarišskej obetovali 50€. Novomanželia Marcinoví darovali zo sobáša na farský
kostol 50€, novomanželia Garčároví obetovali na kostol 100€. Z pohrebu nebohého
Štefana Križalkoviča obetovali na kostol 300€, z pohrebu Antona Pellu obetovali na
kostol 100€, z pohrebu Ľubomíra Hanudeľa obetovali na farský kostol 100€ a na
kostol na Petrovenci 50€. Bohuznáma na kostol obetovala 50€. Bohuznámy na kostol
na Petrovenci obetoval 50€. Zbierka na misie spolu so zvončekom: 1220€ Za vaše
milodary ďakujeme. ► 4.11.(pondelok) po sv.omši o 18:45hod vo farskom kostole v
Lipanoch bude katechéza pre rodičov prvoprijímajúcich detí. Stretnutie s rodičmi
prvoprijímajúcich detí: Ďačov 5. 11. (utorok) po sv. omši; Lúčka 6. 11. (streda) po sv.
omši. Pozývame. ► 7.11.(štvrtok) bude biblické stretko po sv. omši na fare. ►
Zbierka na farský kostol a na kostol na Petrovenci bude 17. 11. Prosíme o vaše
milodary.
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB V TÝŽDNI OD 4.11. DO 10.11. 2019
PO
4.11.

Sv. Karola
Boromejského,
biskupa

UT
5.11.

Féria

ST
6.11.

Féria

ŠT
7.11.

Féria

PIA
8.11.

Féria
Výr. posviacky
Lateránskej baz.

SO
9.11.

Z nasledujúcej
nedele

NE
10.11.

32.nedeľa
„C“

1.+Jozef Miko, č. 22
2.ZBP pre Jozefa K.
+Elemír, Mária Štelbaskí
+Paulína Baňasová(výr.)
+Jozef Miko
Za ružencové bratstvo
+Veronika Hurtuková, č. 188
+Alexander Vološin(výr.)
+Anna Berdisová
+František Kaža
Za oslobodenie zo závislosti
Za duše v očistci

6.15

Lipany

17.00
18.00
6.15
17.00
17.00
18.00
6.15
17.00
18.00
6.15
16.00
18.00
6.15
17.00

Lúčka
Lipany
Lipany
Petrovenec
Ďačov
Lipany
Lipany
Lúčka
Lipany
Lipany
Charita
Lipany
Lipany
Lúčka

18.00

Lipany

7.00

Lipany

+Anna Lipovská

15.00
18.00
8.00
8.00
9.15
9.15
10.30
10.30
17.30

Lúčka
Lipany
Lipany
Ďačov
Lipany
Petrovenec
Lipany
Lúčka
Charita

Sobáš: Ružbarský-Daráková
+Margita, Ján Straka(výr.)
+Irena, Mikuláš B.
+Štefan Krenický
+Mária Klembarová
ZBP pre Máriu Hrabčákovú(89 r.)
+Terézia Smreková
+František, Mária, František

+Terézia, František Puchajdoví(výr.)
+František Kundľa, Ján, Mária
+Helena, Jozef, č. 566
Za + z r. Bujňákovej, Guľašovej,
Krížikovej

Sviatosť manželstva chcú prijať: ► VLADIMÍR RUŽBARSKÝ, syn Jozefa a Ľudmily r.
Probalovej, bytom Hermanovce & GABRIELA DARÁKOVÁ, dcéra Jozefa a Gabriely r.
Mizerákovej, bytom Lúčka-Potoky. Ohlasujú sa 3.x. ► MATEJ KOLLÁRIK, syn Klementa
a Aleny r. Gaľovej, bytom Dobšiná & KLAUDIA KOCÚREKOVÁ, dcéra Jozefa a Beáty r.
Hrabčákovej, bytom Lúčka-Potoky. Ohlasujú sa 2. a 3.x. ►MAREK MINČÁK, syn Štefana
a Evy r. Frimerovej, bytom Tulčík & ANDREA OKOŠOVÁ, dcéra Petra a Anežky r.
Cvancigerovej bytom Lipany. Ohlasujú sa 2. a 3.x. ►JÚLIUS VAŠKO, syn Jozefa a Kateřiny
r.Kalinovej, bytom Bertotovce & STANISLAVA HOVANČÍKOVÁ, dcéra Jozefa a Anny
r.Ostrovičovej, bytom Lúčka. Ohlasujú sa 1.a2.x. ► DUŠAN MIŠKUF, syn Dušana a Oľgy r.
Šimočkovej, bytom Lažany & ANNA MIZERÁKOVÁ, dcéra Jozefa a Anny r. Matvijovej,
bytom Lúčka. Ohlasujú sa 1.x.
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB V TÝŽDNI OD 11.11. DO 17.11.2019
PO
11.11.

Sv. Martina
z Tours, biskupa

UT
12.11.

Sv. Jozafáta,
biskupa a muč.

ST
13.11.

Féria

ŠT
14.11.

Féria

PIA
15.11.

Féria
Féria

SO
16.11.

NE
17.11.

Z nasledujúcej
nedele

33.nedeľa
„C“

6.15

Lipany

17.00
18.00
6.15
17.00
17.00
18.00

Lúčka
Lipany
Lipany
Petrovenec
Ďačov
Lipany

6.15

Lipany

17.00
18.00

Lúčka
Lipany

6.15

Lipany

16.00
18.00

Charita
Lipany

6.15

Lipany

17.00
18.00
7.00
15.00
16.00
18.00
8.00
8.00
9.15
9.15
10.30
10.30
17.30

Lúčka
Lipany
Lipany
Lúčka
Lipany
Lipany
Lipany
Lúčka
Lipany
Petrovenec
Lipany
Ďačov
Charita

1.+Mária Veľká
2.+Michal Šlosár
+Štefan, Mária
+Mária Hrašková
+Jozef, Anton, Kristína, Pavol
+Daniel Harčarik, Emil Dráb
+Anton Pella
+Milan Lazorík(1. výr.)
1.+Tomáš Sontág
2.+Peter Gabrík
+Vladimír, Terézia, Ján, Helena, Ján
+Stanko V., Michal K.
1.+Dominik Pavlik
2.+Mária Horvátová
+Mária, Daniel Ščecinoví
1.+Imrich Heredoš
2.+Mária Hovancová
+Jozef, Michal
ZBP pre Jozefa s rodinou
+Ľuboš Majerníček
Sobáš: Kollárik-Kocúreková
Sobáš: Minčák-Okošová
+Dušan, Ľudovít Červeňákoví
ZBP pre Annu Janičovú s rodinou(70 r.)
ZBP pre Daniela a Júliu
+Margita Nováková
ZBP pre Emila Kundráta(75 r.)
ZBP pre Danku B.(60 r.)
ZBP pre Máriu s rodinou

POZVÁNKA

3. novembra 2019 o 14. 00 hod. pozývame veriacich do
farského kostola sv. Martina v Lipanoch na duchovný
program Cez Máriu k Ježišovi. Program: rozjímavý ruženec
a adorácia, ktorú bude sprevádzať hudobná skupina Jonah.
Zároveň bude aj výmena ružencových tajomstiev.
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