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DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA  
 

Posolstvo Sv. Otca: „V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!“ (2Kor 5, 20) 

 
Drahí bratia a sestry! Aj toho roku nám Pán poskytuje príhodný čas, aby sme sa pripravili sláviť s 

obnoveným srdcom veľké tajomstvo Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania, ktoré je základom 

kresťanského života tak jednotlivca, ako aj spoločenstva. K tomuto tajomstvu sa musíme neustále 

vracať, mysľou i srdcom. Ono v nás totiž neprestáva rásť do tej miery, do akej sa necháme zachytiť 

jeho duchovnou dynamikou a priľneme k nemu svojou slobodnou a veľkodušnou odpoveďou. 

1. Veľkonočné tajomstvo – základ obrátenia 

Radosť kresťana vyviera z počutia a prijatia radostnej zvesti o Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní: 

kerygmy. Tá zahŕňa tajomstvo lásky, ktorá „je taká reálna, taká opravdivá, taká konkrétna, že nám 

ponúka vzťah plný úprimného a plodného dialógu“ (Christus vivit, 117). Kto verí v toto tajomstvo, 

odmieta klamstvo, podľa ktorého náš život pochádza len z nás samých, hoci v skutočnosti sa rodí z 

lásky Boha Otca, z jeho vôle darovať život v hojnosti (porov. Jn 10, 10). Ak však počúvame zvodný 

hlas „otca lži“ (porov. Jn 8, 45), riskujeme, že sa prepadneme do priepasti nezmyslov a okúsime už tu 

na zemi peklo, ako o tom svedčia, žiaľ, mnohé tragické udalosti z osobnej i kolektívnej ľudskej 

skúsenosti. 

Na tohoročné Pôstne obdobie by som preto chcel všetkým kresťanom adresovať slová, ktoré som 

napísal v apoštolskej exhortácii Christus vivit: „Pozeraj sa na rozopäté ruky ukrižovaného Krista a 

dovoľ, aby ťa znova a znova zachraňoval. A keď sa pôjdeš vyznať zo svojich hriechov, ver pevne v 

jeho milosrdenstvo, ktoré ťa oslobodzuje od viny. Kontempluj jeho krv vyliatu s takou veľkou láskou a 

nechaj sa ňou očistiť. Tak sa budeš môcť vždy znova prebudiť k životu“ (123). Kristova Veľká noc nie 

je udalosťou z minulosti: skrze moc Ducha Svätého je stále aktuálna a umožňuje nám s vierou 

hľadieť na Kristovo telo a dotýkať sa ho v mnohých trpiacich. 

2. Naliehavosť obrátenia 

Bude užitočné hlbšie sa zamyslieť nad veľkonočným tajomstvom, vďaka ktorému nám bolo darované 

Božie milosrdenstvo. Zakúsiť milosrdenstvo je totiž možné iba v stretnutí „z tváre do tváre“ s 

ukrižovaným a vzkrieseným Pánom, „ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa“ (Gal 2, 20): v 

dialógu od srdca k srdcu, od priateľa k priateľovi. Preto je modlitba v Pôstnom období taká dôležitá. 

Je viac ako len povinnosťou, vyjadruje potrebu odpovedať na Božiu lásku, ktorá nás vždy predchádza 

a podopiera. Lebo kresťan sa modlí vo vedomí, že si takúto lásku nezaslúži. Modlitba môže 

nadobúdať rôzne podoby, no v Božích očiach je skutočne dôležité to, že preniká do nášho vnútra a 

narúša tvrdosť nášho srdca, obmäkčuje ho, aby sa čoraz viac obracalo k Bohu a jeho vôli. 

V tejto príhodnej dobe sa preto nechajme viesť ako Izrael na púšti (porov. Oz 2, 16), aby sme mohli 

napokon začuť hlas nášho Ženícha a  hlbšie a ochotnejšie ho nechali v nás rezonovať. O čo viac sa 

dáme viesť jeho Slovom, o to skôr budeme môcť zakúsiť jeho nezaslúžené milosrdenstvo voči nám. 

Nenechajme teda uplynúť tento čas milosti nadarmo, v klamnej predstave, že my určujeme čas a 

spôsob nášho obrátenia k nemu. (pokračovanie nabudúce) 
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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 €. 

Farské oznamy 
► Z krstu Viktórie Buckovej obetovali na kostol 50€, z krstu Eliáša Novysedláka 50€, 
z krstu Huga Valkučáka 30€. Zo sobáša novomanželia Berdisovci obetovali na kostol 100€, 
manželia Robovci 100€. Bohuznáma obetovala na kostol 100€. Zbierka na charitu spolu so 
zvončekom: 1298,17€. Za vaše milodary ďakujeme. ► 9.3.(pondelok) bude stretnutie 
s rodičmi prvoprijímajúcich detí v Lipanoch. 10.3(utorok) bude v Ďačove. V Lúčke sa 
stretnú 11.3.(streda) po sv. omši. ► 12.3.(štvrtok) po večernej sv. omši bude biblické 
stretko. ► 13.-15.3. bude víkendové stretnutie 1.skupiny birmovancov. Program sa začína 
sv.omšou  vo farskom kostole. Druhá skupina birmovancov má program od 20.-22-3. ► Na 
budúcu nedeľu budeme mať zbierku na farský kostol, na Petrovenci na Kostol Márie 
Magdalény. Prosíme o vaše milodary. 

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

Rímskokatolícka farnosť sv. Martina spolu s Gréckokatolíckou farnosťou sv. Michala 
v Ďačove vás pozývajú na Mimoriadna duchovnú obnovu na tému: 

"Príprava na Veľkú noc" 
18. marca 2020 k nám do farnosti zavítajú traja členovia katolíckeho modlitbového 
spoločenstva z anglického Birminghamu pod názvom ANOINTING FIRE CATHOLIC 
MINISTRY (Katolícka služba pomazaná ohňom). Toto spoločenstvo, v ktorom okrem 
kňazov účinkuje aj množstvo laikov, oficiálne potvrdené diecéznym biskupom Mons. Jacob 
Manathodath z Palghaty, Kerala, India, založil katolícky diecézny kňaz z Indie Fr. XAVIER 
KHAN VATTAYIL. Od roku 2009 toto spoločenstvo pôsobí aj  na pôde Spojeného 
Kráľovstva v Birminghame, kde uskutočňujú množstvo duchovných aktivít pre rodiny, 
mládež, deti a vysokoškolákov. Svoju činnosť začali vyvíjať pred nedávnom aj na 
Slovensku, a to vo Zvolene a v Brezne. Vďaka d.o. Jánovi a p.kaplánovi Dušanovi, ktorí dané 
modlitbové spoločenstvo osobne poznajú, sa skontaktovali s jedným z jeho členov, zo 
Sunnym, ktorý je sám otcom seminaristu v Katolíckom kňazskom seminári 
v Birminghame. Tí, ktorí majú záujem o osobné stretnutie, môžu prísť 18.marca do 
farského chrámu sv.Martina alebo v Ďačove do gr.kat.chrámu sv.Michala a s členmi tohto 
spoločenstva sa osobne aj porozprávať. Bližšie informácie o tomto spoločenstve možno 
nájsť aj na stránke: www.sehionuk.org. 

 

18. MAREC - STREDA: 
*** 1. DEŇ DUCH. OBNOVY BUDE V RÍMSKOKATOLÍCKOM KOSTOLE V LIPANOCH*** 

OD 10.00 - 13.00 HOD. - OSOBNÉ DUCHOVNÉ PORADENSTVO - MODLITBA 
OD 13.00 - 14.00 HOD. - PRESTÁVKA (OBED) 
OD 14.00 - 16.00 HOD. - OSOBNÉ DUCHOVNÉ PORADENSTVO - MODLITBA 
17.30 HOD. - MODLITBA SV. RUŽENCA 
18. 00 HOD. - SV. OMŠA 
CHVÁLY (15 MIN) 
PREDNÁŠKA (1 HOD) 
ADORÁCIA DO 21. 30 HOD 

 
VYSVETLENIE: Osobné duchovné poradenstvo nie je spoveď, preto počas neho nehovorte 
hriechy, ale to, za čo sa chcete pomodliť alebo v čom chcete dostať viac svetla. 
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB V TÝŽDNI OD 9.3. DO 15.3.2020 

PO 
9.3. 

Féria 
6.15 Lipany +František Plavčan 

17.00 Lúčka +Jozef,Mária,Jozef a ost.zosnulí, č.78 

18.00 Lipany +Ján, Irena a ost. z r.Argalassyovej 

UT 
10.3. 

Féria 

6.15 Lipany +Milan Angelovič(10.výr.) 

17.00 Petrovenec +Jozef Smetanka 

17.00 Ďačov +Veronika Hurtuková,č.188 

18.00 Lipany ZBP pre Daniela,č.19 

ST 
11.3. 

Féria 
6.15 Lipany 

1.+Andrej, Anna, Mária, František 
2.Július, Terézia Havriloví 

17.00 Lúčka +František Kaža 

18.00 Lipany Za oslobodenie zo závislosti 

ŠT 
12.3. 

Féria 
6.15 Lipany ZBP pre r.Majtnerovú 

18.00 Lipany +Andrej Kopilec 

PIA 
13.3. 

Féria 

6.15 Lipany +Ján,Mária,Bartolomej Sabolíkovci 

17.00 Ďačov Za duše v očistci, č.101 

17.00 Lúčka +Vladimír,Terézia,Ján,Helena,Ján 

18.00 Lipany +Ladislav Huňady 

SO 
14.3. 

Féria 7.00 Lipany +Andrej,Mária,Štefan,Andrej Švedlárovci 

Z nasl. nedele 
17.00 Potoky +Terézia,Ján,Mária,Imrich,č.576 

18.00 Lipany +Tomáš Sontág 

NE 
15.3. 

TRETIA   
PÔSTNA 
NEDEĽA  

 

8.00 Lipany ZBP pre manželov Kravcových 

8.00 Lúčka +Pavol Rimsky, Ján, Mária 

9.15 Lipany +Jozef Dlugoš 

9.15 Petrovenec +Gabriela Krišová 

10.30 Lipany ZBP pre Vladimíra a Petra s rodinami 

10.30 Ďačov +Cecília,Štefan a ost. z rodiny, č.34 

18.00 Lipany Za levočských pútnikov 

 
NA KARNEVALE  SVÄTÝCH  

22.2. (SOBOTA) od 13.00 deti v 
Pastoračnom dome mali karneval 
svätých. Bolo to popoludnie plné 
tanca, hier a zábavy. Ďakujeme 
všetkým animátorom, ktorých 
viedol p.kaplán Dušan za 
prípravu karnevalu. Ďakujeme aj 
rodičom a starým rodičom, že 
prišli povzbudiť svoje ratolesti. 
Kde je láskavosť, tam veľmi 
rýchlo rastie svätosť. 

(Matka Tereza) 
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB V TÝŽDNI OD 16.3. DO 22.3.2020 

PO 
16.3. 

Féria 
6.15 Lipany +Ján, Cecília, Ján 

17.00 Lúčka +Margita, Ján 

18.00 Lipany +Janka Čížová(výr.)  

UT 
17.3. 

Féria 

6.15 Lipany +Magdaléna Hanková 

17.00 Petrovenec +Žofia,Štefan,Florián Buckoví 

17.00 Ďačov +Jozef, Anna, Anton Terézia 

18.00 Lipany +Štefan Križalkovič 

ST 
18.3. 

Féria 
6.15 Lipany +Ján.Mária,Anna,František 

17.00 Lúčka +Jozef Pribula 

18.00 Lipany +Daniel Hétharši 

ŠT 
19.3. 

Sv.Jozefa, 
ženícha P.Márie 

6.15 Lipany +Alžbeta Tudajová 

16.00 Ďačov ZBP pre Jozefa s rodinou, č.19 

18.00 Lúčka +Cyril Chovanec 

18.00 Lipany +Jozef Hraško 

PIA 
20.3. 

Féria 

6.15 Lipany +Valéria Tinschmidtová 

17.30 
Ďačov- 

gr.kat. chrám 
Sv.Liturgia s misionármi 

17.00 Lúčka +Mária, Júlia, Anna, č.124 

18.00 Lipany +Bernardína Lukáčová 

SO 
21.3. 

Féria 7.00 Lipany +Janka Špačková 

Z nasl. nedele 
17.00 Potoky 

Za Dary D.Sv. a uzdravenie vzťahov v 
rodinách 

18.00 Lipany +František Plavčan 

NE 
22.3. 

ŠTVRTÁ   
PÔSTNA 
NEDEĽA  

 

8.00 Lipany ZBP pre Jozefa(70 r.) 

8.00 Ďačov ZBP pre Mateja s rodinou(50 r.) 

9.15 Lipany +Štefánia Grešová 

9.15 Petrovenec +Vladislav Feduš 

10.30 Lipany Za rodiny našej farnosti 

10.30 Lúčka +Anna Kovalíková 

18.00 Lipany Za levočských pútnikov 

Ako sa správať v kostole 
Etiketa má svoje miesto aj v kostole a z času na čas si to treba pripomenúť, keďže zvonenie mobilného 
telefónu bežnou súčasťou svätej omše alebo v lete sú ľudia neraz v kostole oblečení ako na pláži. Veď aj v 
kostole platia pravidlá slušného správania. V kostole je Boh prítomný v Oltárnej sviatosti. Keď 
prichádzam za Pánom, je to akoby som išiel za najlepším priateľom, ktorého si veľmi vážim a mám ho 
veľmi rád. Záleží mi na tom, ako som upravený, čo mu prinesiem, ako sa správam v jeho prítomnosti. 

Ako teda mám prísť na svätú omšu? 
Na svätú omšu treba prísť včas, aby sme nevyrušovali ostatných. Máme mať vhodné 
oblečenie. Dievčatá by nemali nosiť tričká na ramienkach, hlboké výstrihy a krátke sukne. 
Chlapci by nemali chodiť v tielkach a krátkych nohaviciach. Muži a chlapci by si mali dať 
dole čiapku, maličké deti nemusia. Slnečné okuliare na očiach sú v kostole nevhodné, iba ak 
má niekto zdravotné problémy a okuliare musí mať.  

(Článok prinášame v spolupráci s časopisom Rebrík.) 

http://rebrik.sk/

