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PIATA NEDEĽA
Ježiš sa v celom svojom živote prejavuje
ako náš vzor. Je «dokonalý človek», ktorý
nás pozýva, aby sme sa stali jeho
učeníkmi a nasledovali ho: svojou
poníženosťou nám dal príklad, svojou
modlitbou priťahuje k modlitbe, svojou
chudobou vyzýva, aby sme dobrovoľne
prijímali núdzu a prenasledovanie
(porov. KKC 520). Podobenstvami o soli a
svetle objasňuje zodpovednosť svojim
nasledovníkom až do konca čias. Svetlo
má svietiť a soľ nech dáva chuť. Záleží na každom učeníkovi Ježiša, či sa Božie
kráľovstvo presadí. Príklad kresťanov má byť pre ľudí podnetom, aby chválili
Otca, ktorý je na nebesiach. Toto je len jedna z možností. V prvom čítaní zo
Starého zákona Boh cez proroka Izaiáša pripomína: „Lám hladnému svoj chlieb,
bedárov bez prístrešia zaveď do svojho domu. Vidíš nahého, zaodej ho a pred svojím
blížnym sa neskrývaj. Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo“ ( 58,7-8). Týmito a inými
príkladmi sa vzdáva Bohu úcta v každom čase, ktorú Boh odmieňa. Ježiš o svojom
príklade hovorí: „Otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať a čo mám
hovoriť“ (Jn 12,49). Ježiš dáva neustále svedectvo o Otcovi. „Svet má poznať, že
milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec“ (Jn 14,31). Príklad apoštola sv. Jána
jasne hovorí: „My sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám“ (1 Jn 1,2). Láska k
blížnym, príklad a svedectvo plynie z hlbokého vzťahu zjednotenia s Kristom.
Dôkazom sú Jánove slová: „Nemilujte len slovom a jazykom, ale skutkom a
pravdou“ (1 Jn 3,18). Kresťanstvo nie je len účasť na svätej omši, ale aj potreba
vidieť potrebu blížnych. Mnoho ľudí, najmä mladých, nevie, čo má byť zmyslom
ich života. Čakajú na oslovenie. Majú oči, uši a srdcia otvorené, nevedia však často
rozlíšiť hodnoty. Rýchlo sa dajú oklamať, zviesť, strhnúť citmi, ľuďmi,
okolnosťami. Trpia často práve preto, že nestretli pravých svedkov. Nesú
následky celý život, a dokonca umierajú skôr, ako by poznali život, pravdu, lásku.
(Na obrázku je farská budova v Brezovičke po rekonštrukcii, na ktorú ste prispeli aj
vy, milí veriaci z našej farnosti. Ďakujeme!!!)
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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.

Farské oznamy
► Z krstu Adriána Rabika obetovali na kostol 50€, z krstu Timoteja Filipa 20€, z krstu

Tomáša Robu 100€. Z pohrebu nebohého Daniela Hétharšiho obetovali na farský kostol
200€, z pohrebu Ireny Volanskej 50€. Bohuznáma obetovala na farský kostol 50€,
bohuznámy obetoval 100€. Bohuznáma Gabriela na kostol na Petrovenci obetuje 50€.
Zbierka na farský kostol: 1346,30€; na kostol na Petrovenci: 240€. Za vaše dary
ďakujeme. ► 11.2(utorok) bude stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí. Deti v Lúčke
sa stretnú; 12.2.(streda) po sv. omši.► 13.2.(štvrtok) po večernej sv. omši bude biblické
stretko. ►14.2.(piatok) sa birmovanci zhromaždia v kostole na spoločnej katechéze.
21.2.(piatok) sa zídu birmovanci v Pastoračnom dome po skupinách. ► Zbierka na farský
kostol a na kostol na Petrovenci bude na budúcu nedeľu 16.2. 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 2. a 3.x.

Školenie lektorov a mimoriadnych
rozdávateľov sv. prijímania

Keď sa v Cirkvi číta Sväté písmo, sám Boh hovorí k
svojmu ľudu a Kristus, prítomný vo svojom slove
ohlasuje Evanjelium. Čítanie Božieho slova je dôležitým
prvkom liturgie, a preto ho majú všetci počúvať s úctou.
Hoci v čítaniach zo Svätého písma sa Božie slovo obracia
na všetkých ľudí všetkých čias a hoci je im
zrozumiteľné, jeho väčšia zrozumiteľnosť a účinnosť sa
ešte podporuje živým výkladom, to jest homíliou, ktorá
je časťou liturgického úkonu.
V slávení omše s ľudom sa čítania majú vždy prednášať
z ambony. Povinnosť prednášať čítania podľa
tradície nie je predsednícka, ale služobná. Čítania
preto prednáša lektor, Evanjelium však zvestuje diakon
alebo iný kňaz. Ak však nie je prítomný diakon alebo iný
kňaz, číta Evanjelium sám celebrujúci kňaz; aj keď chýba iný schopný lektor, celebrujúci
kňaz prednáša aj ostatné čítania. Po jednotlivých čítaniach ten, čo číta, prednesie
aklamáciu, na ktorú zhromaždený ľud odpoveďou vzdá česť Božiemu slovu, ktoré prijal s
vierou a vďačným duchom. Ďakujem všetkým lektorom, ktorí sa 1.2.(sobota) zúčastnili na
„školení“. Ďakujem aj lektorom z Ďačova a Lúčky. Mimoriadni rozdávatelia sv. prijímania
mali stretnutie skôr, 7.12.2019(sobota). Vďaka aj vám za váš čas a účasť.
≈≈≈≈≈≈≈≈OZNAM≈≈≈≈≈≈≈
Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na pravidelné mesačné
stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 18. februára 2020 v Katolíckom kruhu o 17,00 hodine.
Téma: Áno či nie? Sv. prijímanie rozvedených a znovuzosobášených?
(Informácie: o manželskej odluke a žiadosti o vyhlásenie neplatnosti manželstva)
Stretnutie povedie Mons. Prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD., sudca Metropolitného
tribunálu v Košiciach so svojimi spolupracovníkmi.
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Uzávierka príspevkov do nového vydania Farského listu je vždy v stredu večer do 20.00 hod.
Príspevky posielajte na e-mail: farnost.lipany@gmail.com
Príspevok na vydávanie Farského listu je 0,10 €.

PORIADOK BOHOSLUŽIEB V TÝŽDNI OD 10.2. DO 16.2.2020
PO
10.2.

Sv. Školastiky,
panny

UT
11.2.

Panny Márie
Lurdskej

ST
12.2.

Féria

ŠT
13.2.

Féria

PIA
14.2.

Féria

Panny Márie
SO
15.2.

NE
16.2.

Z nasl.nedele

ŠIESTA
NEDEĽA
„A“

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

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

6.15

Lipany

17.00

Lúčka

18.00

Lipany

7.00
17.00

Lipany
Potoky

18.00
8.00
8.00
9.15
9.15
10.30
10.30
17.00

Lipany
Lipany
Lúčka
Lipany
Petrovenec
Lipany
Ďačov
Charita

+Ladislav, Júlia, Štefan
+Anna Kovalíková
ZBP pre r.Mikovú,Gajdošovú
+Andrej Kopilec
Za + z r.Olešákovej,Lorincovej
+Jozef Šoltýs(1.výr.)
+Anna Polašková(výr.)
+Dominik Pavlik
+Jozef Urda,č.21(výr.)
ZBP pre Dominika Diňu(18 r.)
+Valéria, Július Tinschmidtovci
+Anna Sopková
1.ZBP pre r.Majtnerovú
2.ZBP pre Miroslava, Štefana a Gabrielu
Bakoňových
+Andrej, Emil
+Michal,Matin Kopaničakoví a + z
r.Goliašovej
+Helena Halčišáková(30.výr.)
ZBP a Dary Ducha Sv. pre rehoľnú sestru
Martu,Editu,Bertilu
+Ľubomír, Anton, Terézia Harenčárovci
ZBP pre Antona Pribulu
ZBP pre Katarínu a Jozefa
ZBP pre Helenu, č.205
+Gabriela Krišová
Za rodiny našej farnosti
ZBP pre Máriu, č.40

K Svetovému dňu chorých, ktorý sa slávi 11.2., vydal
Svätý Otec František aj tento rok svoje posolstvo. Jeho
názov tvoria Ježišove slová: „Poďte ku mne všetci, ktorí
sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním” (Mt
11,28). V Posolstve k 28. svetovému dňu chorých pápež
František upriamuje pozornosť na Ježiša ako zdroj
posily pre chorého človeka a vzor pre zdravotníckych
pracovníkov, dobrovoľníkov i celú Cirkev. Zvlášť apeluje
na zdravotníkov, aby sa v nijakom prípade nepodvolili
praktikám eutanázie, asistovanej samovraždy a útokom
proti životu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 17.2. DO 23.2.2020
PO
17.2.

Féria

UT
18.2.

Féria

ST
19.2.

Féria

ŠT
20.2.

Féria

PIA
21.2.

Féria
Katedra sv.Petra

SO
22.2.

Z nasl.nedele

NE
23.2.

SIEDMA
NEDEĽA
„A“

6.15
17.00
18.00
6.15
17.00
17.00
18.00

Lipany
Lúčka
Lipany
Lipany
Petrovenec
Ďačov
Lipany

6.15

Lipany

17.00
18.00
6.15
16.00
18.00
6.15
17.00
18.00

Lúčka
Lipany
Lipany
Charita
Lipany
Lipany
Lúčka
Lipany

7.00
15.00
17.00
18.00
8.00
8.00
9.15
9.15
10.30
10.30
17.00

Lipany
Lipany
Potoky
Lipany
Lipany
Ďačov
Lipany
Petrovenec
Lipany
Lúčka
Charita

+Stanislav, Mária Bakoňovci
ZBP pre Petra
+Júlia Hajduková
+Štefan Križalkovič
+Cecília Kundrátová
ZBP pre Patrika a Evku Čabalových,č.178
+Martin(2.výr.)
1.+Štefánia Grešová
2.+Helena,Júlia,Ružena,Ladislav,Juraj
+Cyril Chovanec
Za oslobodenie zo závislosti
+Stanislav Šlapák, kňaz
+Jozef Hraško
+Bernardína Lukáčová
+Jozef Pribula
ZBP pre Mareka Urdu(40 r.)
+Magdaléna Ondušková
Sobáš: Berdis-Kundľová
+Vladimír,Terézia,Ján,Helena,Ján
+Miloš Krivda
+Ján Sekerák(výr.)
ZBP pre manželov Mariána a Janku
+Daniel Hétharši
ZBP pre Máriu Revickú(77 r.)
+Marián Chovanec(15.výr.)
+Margita, Ján

POĎAKOVANIE

Bratia kňazi, pre obete postihnuté výbuchom plynu v Prešove som v našej arcidiecéze
vyhlásil finančnú zbierku na sviatok Svätej rodiny 29. decembra 2019. Zo všetkých
kostolov arcidiecézy, kde sa zbierka uskutočnila, sa vyzbieralo 427.488 eur. Štedrosť
veriacich arcidiecézy bola veľká a chcem aj touto formou úprimne poďakovať všetkým za
ich dary a angažovanosť. Môžem povedať, že ešte pri žiadnej zbierke v Košickej
arcidiecéze sme nedokázali vyzbierať takúto sumu. Som vďačný veriacim, že reagovali na
náš apel a prejavili solidaritu. Všetky tieto peniaze budú použité na pomoc ľuďom na
Mukačevskej 7, ktorí si potrebujú vyriešiť svoje bývanie, v čo najkratšej dobe.
V piatok 24. januára 2020 dopoludnia bol výťažok zbierky symbolicky odovzdaný
primátorke Prešova Andrei Turčanovej v priestoroch Arcibiskupského úradu v Košiciach.
Aj ona bola prekvapená výškou vyzbieranej pomoci. Odovzdajte vašim farníkom môj
pozdrav a veľké poďakovanie.
+ Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita
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