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TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA  
Zákon sejby a žatvy 

Tretím príkladom môže byť kráľ Šalamún. Hriech tohto kráľa dopadol na 
celé spoločenstvo. Rovnako tomu môže byť v našom živote. Náš hriech môže 
doľahnúť na celú našu rodinu či spoločenstvo, v ktorom prebývam. Kráľ Šalamún 
odklonil svoje srdce od Hospodina a začal uctievať pohanských bohov, ktorým sa 
klaňali jeho manželky. A Pán Boh mu ako dôsledok tohto hriechu oznamuje, že od 
jeho kráľovského rodu bude odtrhnutých desať kmeňov Izraela. A to sa aj stalo 
v nasledujúcom pokolení. Tieto kmene nielenže boli odtrhnuté od Izraela, ale boli 
odvedené do asýrskeho zajatia, kde zanikli a tí, čo ostali, splynuli s okolitými 
národmi alebo so  zvyšnými dvoma kmeňmi. Šalamúnov život je nám tak veľkou 
výstrahou, aké silné môžu byť dopady hriechu nielen na nás a našu rodinu, ale aj 
na spoločenstvo, v ktorom sa nachádzame.  

Aspoň jeden pozitívny príklad, ako sa zákon sejby a žatvy môže prejaviť 
v našich životoch a v životoch nášho potomstva. „Synom Galaádčana Berzelaiho 
preukazuj blahosklonnosť, nech sú medzi tvojimi stolovými spoločníkmi, lebo práve 
takto mi vyšli v ústrety, keď som bol na úteku pred tvojím bratom Absolónom.“(1Kr 
2,7) Kráľ Dávid leží na smrteľnej posteli a ako kráľ si uvedomuje, že nepotrestal 
každý hriech, ale rovnako neodmenil každú spravodlivosť. Chce v pokoji odísť do 
hrobu, a tak vraví Šalamúnovi, čo má vykonať. Kráľ sa mal starať o synov 
Galaádčana Berzaliho.  

Aké poučenie z tohto príkladu vyplýva pre nás? Nielen naše hriechy 
môžu zastihnúť naše potomstvo, ale aj odmena za dobré skutky. Ak robíme dobré 
veci, Pán Boh nemusí odmeniť nás, ale naše potomstvo, ktoré bude žať dobré 
plody zeme z našich skutkov - zo semena, ktoré sme zasiali. Čo robiť, keď sme 
zasiali to zlé, keď sme sa spamätali neskoro? Odpoveď nájdeme v Matúšovom 
evanjeliu: „Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech 
zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“(Mt 16,24) Ak budeme ľutovať 
svoje hriechy, Pán nelúskne prstom, aby odstránil dôsledky nášho hriechu. Pán 
Ježiš namiesto toho vraví, aby sme vzali svoj kríž, aby sme ho nedávali na plecia 
niekomu inému, ale aby sme ho zobrali a pokorne šli za ním. Ak teda vidíme 
dôsledky svojich hriechov, bedákanie je márne. Treba zobrať svoj kríž na svoje 
plecia a ísť svojím životom ďalej. A poučiť sa.  
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Modlime sa, aby sme prestali siať zlé semeno našich hriechov a nemuseli 
žať ich dôsledky. Ale aby sme siali dobré semeno, dobré skutky, z ktorých 
budeme mať požehnanie nielen my, ale aj naše deti a vnúčatá či spoločenstvo, 
v ktorom žijeme. 

Farské oznamy 
► Z krstu Martina Gladiša obetovali na kostol 50€, z krstu Tamary Turákovej 50€. Zo 
sobáša obetovali novomanželia Petrušoví na kostol 50€. Z pohrebu nebohého 
Františka Plavčana obetovali na kostol 150€, z pohrebu nebohého Jozefa Hraška 
obetovali na kostol 200€, z pohrebu nebohej Alžbety Tudajovej obetovali 100€, 
z pohrebu nebohej Terézie Šarišskej na farský kostol 100€,  z pohrebu nebohej Viery 
Urdzikovej obetovali 200€, z pohrebu Márie Kundríkovej 100€. Bohuznáma na kostol 
na Petrovenci obetovala 50€. Zbierka na misie spolu so zvončekom: 1220€ Za vaše 
milodary ďakujeme. ► 20.11.(streda) bude odber krvi na Gymnáziu v Lipanoch od 
8.00 hod. do 11.00 hod. ► 21. 11. (štvrtok) po sv. omši bude biblické stretko na fare. 
Pozývame všetkých, ktorí majú záujem. ►21.11.(štvrtok) bude celodenná poklona 
pred Najsv.Sviatosťou. Pozývame k adorácii. Zapíšte sa k adorácii. ► Kto chce prijať 
sviatosť manželstva v roku 2020, môže sa prihlásiť na farskom úrade. ► Pozor na 
zmenu času sv. omše v Charitnom dome v nedeľu. Sv. omša bude o 17. 00 hod.!!! 
► Dnes máme zbierku na farský kostol a na kostol na Petrovenci. Prosíme o vaše 
milodary.  ► Jesenná zbierka na charitu bude v nedeľu 1. 12. 2019.  

 

Sviatosť birmovania v roku 2020 
Veriaci farnosti Lipany, ktorí chcú a ešte neboli birmovaní a navštevujú aspoň 1. 
ročník na strednej škole, nech si v kostole vyzdvihnú prihlášku na prípravu na 
sviatosť birmovania. Vyplnenú a podpísanú prihlášku treba odovzdať najneskôr 
do 15. decembra 2019. 
Inštrukcie k prihláške na birmovku: 
1. Birmovanec môže byť len z farnosti Lipany. 
2. Správne a pravdivo vyplňte všetky údaje na prihláške. 
3. Prihláška má dve strany. 
4. Čo sa týka časti "Sviatosť krstu": ak bol birmovanec pokrstený vo farnosti Lipany, 
nemusí sa vyplňovať; ak je birmovanec pokrstený v inej farnosti, tak birmovanec alebo 
jeho rodič musí ísť osobne prihlášku potvrdiť na farský úrad danej farnosti (nestačí krstný 
list spred niekoľkých rokov). 
5. Prihláška musí byť podpísaná birmovancom a (ak má pod 18 rokov) aj jeho rodičom. 
Tým zároveň súhlasia s podmienkami stanovenými na prihláške. 
6. Birmovný rodič musí spĺňať podmienky stanovené na druhej strane prihlášky. 
Birmovný rodič nemusí byť rovnakého pohlavia ako birmovanec a môže byť aj 
gréckokatolíkom. 
6. Vyplňte aj birmovné meno a údaje o birmovnom rodičovi. Tie sa po dohode môžu pred 
birmovkou ešte zmeniť. 
7. Prihlášku odovzdajte v stanovenom termíne. Po termíne neručíme, že osobu prijmeme 
na prípravu. 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 

PORIADOK BOHOSLUŽIEB V TÝŽDNI OD 18.11. DO 24.11. 2019 

PO 
18.11. Féria 

6.15 Lipany 
1.+Magdaléna Ondušková 

2.+Alojz Lazorík 

17.00 Lúčka ZBP pre Vlada, Helenu 

18.00 Lipany +Štefan Križalkovič 

UT 
19.11. Féria 

6.15 Lipany 
1.+Andrej Kopilec 

2.+Melánia, Július M. 

17.00 Petrovenec +Vladislav Feduš 

17.00 Ďačov +Jozef Šoltýs 

18.00 Lipany ZBP pre Ľudmilu s rodinou 

ST 
20.11. Féria 

6.15 Lipany 
1.+Valéria Tinschmidtová 

2.+Alojz, Mária Lazorík 

17.00 Lúčka ZBP pre Evu Kažovú s rodinou 

18.00 Lipany ZBP pre Daniela, č. 19 

ŠT 
21.11. 

Obetovanie 
Panny Márie 

6.15 Lipany 
1.+Mária Orságová 

2.+Helena, Ján, Andrej, Mária a ost. z rod. 

10.00 Lipany Vyloženie Najsv.Sviatosti - adorácia 

16.00 Charita  

18.00 Lipany +Juraj, Mária Bakoňovci 

PIA 
22.11. Sv. Cecílie, muč. 

6.15 Lipany 
1.+Jozef Majtner 

2.+Terézia Pokorná 

17.00 Lúčka ZBP pre Jozefa a Martu s rodinou, č. 137 

18.00 Lipany +Miloš Krivda  

SO 
23.11. 

Féria 7.00 Lipany +Janka Špačková 

Z nasledujúcej 
nedele 

15.00 Lúčka Sobáš: Vaško-Hovančíková 

18.00 Lipany +Oľga Nižníková 

NE 
24.11. 

34.nedeľa  
„C“ 

KRISTA 
KRÁĽA 

 

8.00 Lipany +Bernardína Lukáčová 

8.00 Ďačov  ZBP pre Moniku Mekovú s rod. č. 179 

9.15 Lipany 
ZBP pre r. Kolpákovú, Skladanú, 

Valkučákovú 

9.15 Petrovenec +Cecília Kundrátová 

10.30 Lipany +František Plavčan 

10.30 Lúčka +Štefan, Veronika Sabatuloví  

17.00 Charita  
 

Sviatosť manželstva chcú prijať: ►JÚLIUS VAŠKO, syn Jozefa a Kateřiny r. Kalinovej, 
bytom Bertotovce & STANISLAVA HOVANČÍKOVÁ, dcéra Jozefa a Anny r. Ostrovičovej, 
bytom Lúčka. Ohlasujú sa 3.x.► DUŠAN MIŠKUF, syn Dušana a Oľgy r. Šimočkovej, bytom 
Lažany & ANNA MIZERÁKOVÁ, dcéra Jozefa a Anny r. Matvijovej, bytom Lúčka. Ohlasujú 
sa 2. a 3.x.  
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB V TÝŽDNI OD 25.11. DO 1.12.2019 

PO 
25.11. 

Sv. Kataríny 
Alexandrijskej, 
panny a muč. 

6.15 Lipany 
1.+Alexander st., Alexander ml., Peter 

Smrek 
2.+František, Marta Vološinová 

17.00 Lúčka +Andrej, Paulína, Cecília, č. 564 

18.00 Lipany +Jozef Mertinko 

UT 
26.11. Féria 

6.15 Lipany +Jozef Dlugoš, Anna 

17.00 Petrovenec ZBP pre Jozefa a Irenu(55 r.) 

17.00 Ďačov +Veronika Hurtuková, č. 188  

18.00 Lipany +Anna Župová 

ST 
27.11. 

Féria 

6.15 Lipany +Milan Angelovič 

17.00 Lúčka ZBP pre r. Gallichan 

18.00 Lipany ZBP pre rod. P. Križalkoviča 

ŠT 
28.11. 

Féria 

6.15 Lipany +Pavol Kravec 

16.00 Charita  

18.00 Lipany +Monika Reištetterová 

PIA 
29.11. Féria 

6.15 Lipany +Ján, Karol a + z r. Motýľovej 

17.00 Lúčka +Helena, Stanislav, č. 157 

18.00 Lipany 
+Andrej, Mária, Juraj, Jozef, Marcel  

a + z r. Sedlákovej 

SO 
30.11. 

Sv. Ondreja, 
apoš. 

7.00 Lipany 
+Jozefína, Ján Vitovič, Jozefína, Ján 

Zvoľanskí 

14.00 Lúčka Sobáš: Miškuf-Mizeráková 

Z nasl. nedele 18.00 Lipany +Anna Hrebeňárová(1. výr) 

NE 
1.12. 

1.adventná 
nedeľa 

„A“ 
 

 

8.00 Lipany +Veronika, Štefan, Anna, Matúš 

8.00 Lúčka +Margita Figurová 

9.15 Lipany ZBP pre spolužiakov(70 r.) 

9.15 Petrovenec +Gabriela Krišová 

10.30 Lipany +Mikuláš Školský(výr.) 

10.30 Ďačov  +Michal, Terézia, Božena, Irena 

17.00 Charita  
 

Termíny 1.sv. prijímania v roku 2020: 
3. máj - ZŠ Komenského a Lúčka 

10. máj - ZŠ Hviezdoslavova a Ďačov 
 

Predbežné termíny  
Prípravy pred prijatím sviatosti manželstva v roku 2020: 

10. - 11. január, 17. - 18. apríl, 12. - 13. jún,  
18. - 19. september 

 


