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TRETIA NEDEĽA  
 

Ježiš v rozlúčkovej reči apoštolom povedal: 
„Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet“ 
(Jn 16,28). V evanjeliu Matúš podáva opis 
udalosti po Ježišovom krste. Od Jána z 
juhu prichádza do Galiley. Je to jeho rodný 
kraj. V tomto kraji Zabulon a Neftali medzi 
Židmi žilo veľa pohanov. Matúš pripomína 
predpoveď proroka Izaiáša o tomto kraji: 
„Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké 
svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v 
temnom kraji smrti“ (Iz 9,1). Z tohto kraja, 

ktorý trpel pod Asýrčanmi (734 pred 
Kristom), vidí Izaiáš vychádzať svetlo, 
Mesiáša, ktorý poláme ťažké jarmo a brvno 
na pleciach utláčaných a vyslobodí ich z 
otroctva. Ježiš o sebe neskôr vyhlásil: „Ja 
som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, 
nebude chodiť vo tmách, ale bude mať 
svetlo života“ (Jn 8,12). Tu, v 

najľudnatejšej časti Palestíny, začína Ježiš 
svoju verejnú činnosť, aby zachytil čím 

väčší počet poslucháčov. O Galilejčanoch bolo známe, že boli otvorení pre nové idey. 
Ľahko sa dali strhnúť, boli oduševnení, vedeli byť aj odvážni, mali však aj záľubu v 
buričstve. Tu začína Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské 
kráľovstvo“ (Mt 4,17). Práve tu Ježiš volí za apoštolov Šimona, ktorý sa volá Peter, a 
jeho brata Ondreja, a rovnako bratov Zebedejových Jakuba a Jána. Všetci boli rybármi. 
Vyvolenie sa odohrá jednoducho: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí“ (Mt 
4,19). O ich reakcii Matúš poznamenáva: „Oni hneď zanechali siete a išli za ním“ (Mt 

4,20). Evanjelium ani dnes nestráca na aktuálnosti. Nezáleží na mieste, čase, iných 
okolnostiach, kedy, kde oslovuje Ježiš „Poďte za mnou“ (Mt 4,19), ale záleží na ochote 
prijať pozvanie, nastúpiť na novú cestu života, nasledovať Ježiša, pretože v jeho škole, 
pod vplyvom jeho slov, učenia, zázrakov, povolanie sa upevní, zocelí a dozreje. 
Nepodceniť význam pozvania je dôležité. Ide o celkovú vnútornú premenu človeka, o 
radikálnu zmenu spôsobu zmýšľania, konania, keď máme rozpoznať moc duchovnej 
skutočnosti. Pokánie v nasledovaní Ježiša má svoje opodstatnenie. Je to začiatok 
práce na sebe.(Obrázok z tancovačky, Lipany 4.1.2019) 
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Farské oznamy 
► Z krstu Gregora Slaninu obetovali na kostol 50€, z krstu Gregora Kuchára 20€, z krstu 
Michala Tarasoviča 70€. Z pohrebu Bernardíny Vargovej obetovali na farský kostol 100€, 
na kostol na Petrovenci 50€. Z pohrebu Miroslava Harčarika obetovali 20€, z pohrebu 
nebohej Anny Kovalíkovej obetovali na kostol 150€, z pohrebu Apolónie Kušnírovej na 
kostol na Petrovenci 100€. Bohuznáma obetovala na farský kostol 50€, bohuznámi 100€. 
Zbierka na ACM, UPC, pastoráciu mladých spolu so zvončekom: 754,94€. Za vaše dary 
ďakujeme. ► Stretnutie s lektormi: Ďačov: 28.1.(utorok) po sv. omši; Lúčka 29.1.(streda) 
po sv. omši. Lipany 1.2.(sobota) o 9.00 hod v pastoračnom dome. ► 30.1.(štvrtok) po 
večernej sv. omši bude biblické stretko. ► 31.1.(piatok) bude stretnutie birmovancov 
v pastoračnom dome po skupinách. ► Dnes máme zbierku na farský kostol a na kostol na 
Petrovenci. Prosíme o vaše milodary. 
Sviatosť manželstva chcú prijať: PETER BERDIS, syn Jozefa a Štefánie r. Bujňákovej, bytom Torysa 
& IVANA KUNDĽOVÁ, dcéra Jozefa a Aleny r. Halčišákovej, bytom Lipany. Ohlasujú sa 1. a 2.x. 

 
List rektora KU pri príležitosti Nedele Katolíckej univerzity 

Vážení priatelia, v tomto roku si pripomíname 20 rokov od založenia Katolíckej univerzity v 

Ružomberku. Jej príbeh môžeme bez zbytočného pátosu nazvať úspešným. Veď posúďte sami: trvalo 

iba  „krátkych“  desať rokov od pádu komunizmu, kým vznikla nová, slobodná, verejná vysoká  

škola, ktorá sa môže hrdo hlásiť ku katolíckej viere a našim náboženským tradíciám a koreňom. 

Katolícka  univerzita  v  Ružomberku  začínala  v  roku  2000  s  dvoma  fakultami  –  pedagogickou  

a  filozofickou,  postupne  sa  rozšírila  aj  o  fakultu zdravotníctva  a  teologickú  fakultu,  ktorá  sídli  

v  Košiciach.  Dnes v univerzitnom  meste  Ružomberok  nájdete  aj  novú  modernú    budovu 

univerzitnej  knižnice  a  nové  športové  ihriská.  KU  dnes  navštevuje  takmer tritisícsedemsto  

študentov  z  celého  Slovenska,  ktorí  si  môžu  vybrať  zo  70 študijných programov. Katolícka  

univerzita  v Ružomberku  je  dynamicky  sa  vyvíjajúcou univerzitou  s kvalitným  univerzitným  

vzdelávaním, vedou  a výskumom, ktorej absolventi sa uplatňujú v študovaných profesiách. Sme 

otvorení každej zmysluplnej  spolupráci  a spolupracujeme    s  mnohými  slovenskými univerzitami  

doma,  ako  aj  v zahraničí.  Veríme,  že  ako  geografický  stred Slovenska  sa pre ostatných 

partnerov  staneme  akousi  „centrálnou“,  spájajúcou a zjednocujúcou univerzitou. Pri aktuálnom 

dvadsiatom výročí KU ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o jej vznik a neskorší rozvoj, či už ide o 

osobnosti, ktoré v sebe nosili sen o takejto  škole,  alebo  politikov,  ktorí  neváhali  svojím  hlasom  v  

parlamente v roku 2000 podporiť vznik jedinej katolíckej univerzity na Slovensku. Nemôžem  však  s 

vďakou  obísť  ani  vás,  ktorí  ste  v minulosti  neváhali podporiť  –  morálne či materiálne –  túto 

ustanovizeň. Ďakujem tiež rodinám, ktoré neváhali vyslať a ďalej dávajú študovať svoje deti na 

Katolícku univerzitu  do  Ružomberka.  Moja  vďaka  patrí  v neposlednom  rade  aj pedagógom a 

zamestnancom, ktorí sa svojou prácou podieľajú na rozvoji našej alma mater. Osobitná  a náležitá  

vďaka patrí otcom biskupom, ktorí sa pred dvoma desaťročiami  rozhodli,  že  zriaďovateľom  novej  

vysokej  školy  bude Konferencia biskupov Slovenska. Naši otcovia biskupi sprevádzajú Katolícku 

univerzitu  už  dvadsať  rokov  svojimi  modlitbami,  radami  a  usmerneniami. Ďakujem im za to – a 

tiež prosím, aby nás ako dobrí pastieri viedli aj naďalej. Príbeh  Katolíckej  univerzity  píše  ešte  len  

svoje  prvé  stránky.  Jej doterajších dvadsať rokov je smietkou oproti rokom, ktoré sú ešte pred ňou  

– ak ich dá Pán Boh. Stojí pred nami veľké poslanie –  pokračovať v budovaní Božieho diela.  V 

našom prípade to znamená posväcovať (sa), pestovať rozum, múdrosť a vzťah k  Pravde,  a  

kultivovať  myslenie  mladých.  Slovami  nedávno  svätorečného kardinála Johna Henryho Newmana, 

„ide nám o silu, stálosť, šírku a všestrannosť rozumu, ovládanie vlastných schopností a inštinktívne 

správny odhad vecí, ktoré sa pred nami objavia“. Vážení dobrodinci, pri príležitosti Nedele Katolíckej 

univerzity, ktorá sa pripomína vždy v poslednú januárovú nedeľu, a pri 20. výročí vzniku našej 
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najvyššej  katolíckej  vzdelávacej  inštitúcie,  vás  prosím  aj  do  ďalších  rokov  o vaše modlitby, 

podporu a priazeň pre Katolícku univerzitu. Naším cieľom je integrálny rozvoj človeka a dobro celej 

spoločnosti, preto  aj naďalej  chceme najmä skutkami napĺňať naše motto „formujeme mysle a 

srdcia“. Na uskutočnenie tohto dôležitého poslania potrebujeme aj vás!  V Ružomberku  na Nedeľu 

KU 26.1.2020 Jaroslav Demko, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku 

PORIADOK BOHOSLUŽIEB V TÝŽDNI OD 27.1. DO 2.2.2020 

PO 

27.1. Féria 
6.15 Lipany +Magdaléna Hanková 

17.00 Lúčka ZBP pre Jozefa(60 r.) 

18.00 Lipany Sv.omša za život 

UT 

28.1. 

Sv. Tomáša 
Akvinského, 

kňaza 
a uč.Cirkvi 

6.15 Lipany 
1.ZBP pre Radka(B) 

2.+Marta,František Chovan a + z rodiny 

17.00 Petrovenec +Vladislav Feduš 

17.00 Ďačov ZBP pre Janu Dvorščákovú 

18.00 Lipany ZBP pre r.Majnú,Bačovú,Urdovú 

ST 

29.1. Féria 

6.15 Lipany 
1.+Elena, Andrej, Ján Smrek 

2.+František,Mária Halčišáková-Franeková 

17.00 Lúčka +Jozef, č.212 

18.00 Lipany +Anton Krivda(výr.) 

ŠT 
30.1. 

Féria 

6.15 Lipany 
1.+Helena,Imrich,Martin,Anna Majtneroví 

2.+Vincent Zonták, kňaz ost. spolužiaci 

16.00 Charita  

18.00 Lipany +Irena, Daniel Lukáčoví 

PIA 
31.1. 

Sv. Jána Bosca, 
kňaza 

6.15 Lipany +Mária Klembarová 

17.00 Lúčka Za ružencové bratstvo 

18.00 Lipany +Ján,Anna,František 

SO 
1.2. 

P.Márie 7.00 Lipany Za členov svätého ruženca  

Z nasl.nedele 
17.00 Potoky Za účastníkov Deviatnika k Sv.rodine 

18.00 Lipany ZBP pre Annu a r.Mišenčíkovú,Gernatovu 

NE 
2.2. 

OBETOVANIE 
PÁNA 

 

8.00 Lipany 
+Andrej, Marta Toporceroví a + z 

r.Bujnovskej 

8.00 Ďačov +Štefan, Rudolf, Irena, č.188 

9.15 Lipany ZBP pre Renátu s rodinou 

9.15 Petrovenec +Anna Švedlárová 

10.30 Lipany ZBP pre Elemíra Cupráka s rodinou(50r.) 

10.30 Lúčka +Cecília Urdová 

17.00 Charita  

 
INŠTITÚT NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PANNY MÁRIE  KOŠICE 

Pozývame Vás na duchovné cvičenia formou VEČERADLA v priestoroch Exercičného domu 
Sv. Ignáca (u Jezuitov), ul. Pod Kalváriou 81 v Prešove. Začiatok DC je 19.marca 2020 – 

štvrtok o 16.00 hod. Koniec DC je 24. marca 2020 – nedeľa o 13.00 hod. Poplatok za 
ubytovanie a stravu je  75 €. Informácie a prihlášky do 13.3.2020 na kontakte: Ing. Daniela 
Bednárová, 0905 259 365; Ing. Zita Dzuriková, 0915 962 364 (po 15.30 hod.). 
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB V TÝŽDNI OD 3.2. DO 9.2.2020 

PO 
3.2. 

Sv.Blažeja, 
biskupa a muč. 

6.15 Lipany +Mária Horvátová 

18.00 Lúčka +Elemír, Mária Štelbaskí(výr.) 

18.00 Lipany +Mária Veľká 

UT 
4.2. Féria 

6.15 Lipany 
1.+Mária Orságová 

2.+Ján Vitovič, Jozefína a ost. z rodiny 

17.00 Petrovenec +Andrej,Margita Marhevkovci,Michal 

18.00 Ďačov 1.+Terézia Šarišská 
2.+Anton Pella 

18.00 Lipany +Terézia Smreková(výr.) 

ST 
5.2. Sv.Agáty,muč. 

6.15 Lipany 
1.+Mária Hovancová 

2.+Tomáš Sontág 

18.00 Lipany +Bernardína Vargová 

ŠT 
6.2. 

Sv. Pavla 
Mikiho a spol. 

6.15 Lipany 
1.+Mária Kundríková 
2.+Margita Nováková 

18.00 Lipany +Mária Klembarová 

PIA 
7.2. Féria 

6.15 Lipany +Anton Bednár(výr.)  

15.45 Charita  

17.00 Petrovenec Za ružencové bratstvo 

17.00 Ďačov Za ružencové bratstvo 

18.00 Lúčka ZBP pre Helenu(70r.) 

18.00 Lipany SNSJ za členov 

SO 
8.2. 

Sv.Bakhity 7.00 Lipany +František, Mária, Bartolomej 

Z nasl.nedele 
17.00 Potoky +Jozef,Andrej,Mária a ost.zosnulí, č.78 

18.00 Lipany ZBP pre Helenu(60r.) 

NE 
9.2. 

PIATA 
NEDEĽA  

„A“ 

8.00 Lipany +Peter Gabrík 

8.00 Lúčka ZBP pre Helenu(60r.), č.122 

9.15 Lipany +Michal Šlosár 

9.15 Petrovenec +Veronika,Ján,Mária,Kristína 

10.30 Lipany +Anton Š. 

10.30 Ďačov ZBP pre Jozefa(80r.) 

17.00 Charita  

SPOVEDANIE PRED PRVÝM PIATKOM 

PO 3.2. LÚČKA 16.30-18.00 

UT 4.2. PETROVENEC 
ĎAČOV 

15.45-17.00 
16.30-18.00 

STR 5.2. LIPANY 16.30-18.00 

ŠTV 6.2. LIPANY 16.00-18.00 

PIA 7.2. CHORÍ OD 8.00 

 


