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TRINÁSTA NEDEĽA  
 

Na záver 
Dva roky. Krátka doba? Povedal by som, že pre kňaza aj hej. Doba, za ktorú sa nedá nič poriadne stihnúť? 
Určite nie. Po krásnych dvoch rokoch sa moje pôsobisko ako kňaza v pastorácii opäť mení. Bol som 
preložený do farnosti Košice – sídlisko Ťahanovce. A keďže som v slovách tak trochu silnejší ako v skutkoch, 
prijmite tieto riadky. Po štyroch rokoch som sa vrátil do regiónu okolo mesta Lipany. Akí tu žijú ľudia? 
Všelijakí. No tí, ku ktorým som mal bližšie, mi dali pocítiť, že kňaza chcú, že s ním chcú byť a že ho vedia 
štedro obdariť duchovne i materiálne. No čo si cením najviac, je ochota angažovať sa a pomôcť. A za to 
všetko vám ďakujem. 
Osobitne tu chcem spomenúť niektorých. Z veriacich sú to hlavne mladí. Skupinka, ktorá často okupovala 
isté miestnosti na fare, by si určite zaslúžila šikovnejšieho kňaza. No zvládli to aj so mnou. Až mám pocit, že 
viac dali mne ako naopak. Potom tu musím vymenovať kostolníčky, kostolníkov a kantorky, ktoré poslušne 
plnili moje liturgické vrtochy; rehoľné sestry na Potokoch; kurátorov a rodiny, ktorých som často 
navštevoval; miništrantov; učiteľky; deti v Ďačove, ktoré som učil; deti, ktoré som priviedol prvýkrát 
k eucharistii; birmovanci; účastníci biblických stretiek... Je obdivuhodné, ako za taký krátky čas môže toľko 
ľudí prirásť k srdcu.  
Koniec môjho pôsobenia tu bol osobitne ťažký. A to kvôli niekoľkomesačnej koronakríze. Spočiatku som sa 
tešil na oddych. Bolo ho aj treba. Prezradím vám, že Lipany patria, čo sa týka bežnej kňazskej roboty, k tým 
náročnejším farnostiam. Buďte teda voči všetkým duchovným otcom ohľaduplní. Ale vráťme sa ku kríze. Už 
po niekoľkých týždňoch som si ale uvedomil, že mi niečo chýba. A vskutku nie niečo, ale niekto. Kristus pod 
spôsobom mojich bratov a sestier. Priznám sa vám, niektoré chvíle boli pre mňa náročné. Preto sa tu 
osobitne chcem poďakovať tým, ktorí mi pod rúškom tajomstva svojou spoločnosťou pomohli tieto chvíle 
prežiť v úteche. To, že ich zasa uvidím, ma napĺňalo vždy novou radosťou. Hoci som to na sebe nie vždy 
dával vedieť. Ale tí, čo ma poznajú, chápu. Oni vedia, o kom hovorím. Preto ďakujem. 
Nielen jeden odstavec, ale celý článok by si zasluhovala osoba otca Michala Marčáka. Na prvý pohľad chlap 
ako hora, voči ktorému možno cítiť rešpekt. Robotník a staviteľ. Muž, ktorý zvláda svoj každodenný kríž 
v podobe zdravotných problémov. Ale hlavne: človek s veľkým a láskavým srdcom. Srdcom, do ktorého sa 
takmer každý a všetko zmestí. Kde by som ja niekoho už hnal palicou, on s trpezlivosťou počúva. Vážte si 
tohto kňaza. Nebojte sa k nemu pristupovať. No pamätajte, že ľudské telo a duch má svoje limity. Netreba 
zneužívať. Treba chápať. A to som sa u neho istotne mohol v hojnosti priučiť. 
Keď som medzi vás prišiel, chcel som cez seba upriamiť vašu pozornosť jedine na Krista. Nie na seba. 
A myslím si, že pri mojom slabom výkone s tým ani nebol problém. Bol som pre vás často jasným dôkazom, 
že Ježiš dokáže použiť aj najúbohejšie a hriešne bytosti. Preto k záverečným slovám patrí aj prosba 
o odpustenie. Nezakrývajme si tvár pred realitou. Určite som svojím konaním bol často dôvodom na 
pohoršenie. Nie vždy som mal dobrú náladu. A keď som ju nemal, dal som to patrične pocítiť. Osobitne ma 
mrzia moje neuvážené vzbĺknutia pri vysluhovaní sviatosti zmierenia. Často ma premohla lenivosť. Prosím, 
prepáčte mi. Mnohí ste tak už určite urobili. Ďakujem vám. Osobitne ďakujem tým, ktorí moje chyby 
nerozmazávali v rozhovoroch ďalej. Cením si to, lebo ja sám s tým mám problém. 
Odchádzam. Musím sa vám, ale ešte k niečomu priznať. Je to aj na môj popud. Nie, však, žeby som 
v Lipanoch nechcel ostať. Za inej situácie by som tu chcel isto ostať čo najdlhšie a isto by som aj ostal. No 
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naskytla sa mi príležitosť rozvinúť svoje isté talenty. Žiadal som o to dávno pred tým, než som do Lipian 
prišiel. Zdá sa, že teraz nastala tá chvíľa. Preto dochádza k výmene. Dúfam však, že ostanem vo vašich 
modlitbách. Vy v mojich isto. A akí ste boli ku mne, buďte aj ku všetkým ostatným kňazom. 

Kaplán Lukáš Durkaj 

PORIADOK BOHOSLUŽIEB V TÝŽDNI OD 29.6. DO 5.7.2020 

PO 
29.6. 

Sv. Petra 
a Pavla, 

apoštolov 

6.15 Lipany +František,Pavol,Marta Stedinovci 

15.00 Petrovenec ZBP pre Petra(60r.) 

17.00 Ďačov +Terézia, č.198 

18.00 Lúčka +Michal Plavčan a ost. z rodiny 

18.00 Lipany +Štefan,Mária Mišenková a ost. z rodiny 

UT 
30.6. 

Féria 

6.15 Lipany 

1.+Martin a ost.z r.Majtnerovej 
2.ZBP pre 

r.Kiseľákovú,Červenovú,Farkasovú 

17.00 Petrovenec Za ružencové bratstvo 

18.00 Ďačov 
1.+Anna Telepáková 

2.+Miroslav a ost. z r.Tomčíkovej 

18.00 Lipany +Pavol Štroncer(výr.) 

ST 
1.7. 

Féria 
6.15 Lipany 

1.+Štefan, Cecília a ost. z rodiny 
2.+Jozef Bohňa 

18.00 Lipany 
Poďakovanie za spoločné roky 

života(34r.manž.) 

ŠT 
2.7. 

Návšteva Panny 
Márie 

6.15 Lipany 
1.+Daniel a ost. z r.Hétharšiovej 

2.ZBP pre Jarmilu(60r.) 

18.00 Lipany Za + levočských pútnikov 

PIA 
3.7. 

Sv. Tomáša, 
apoštola 

6.15 Lipany 
1.+Vladimír Chovanec 

2.+Peter Gabrík 

10.00 Lipany Sv.spoveď detí a nácvik 

15.00 Lipany Sobáš: Diviak - Motýľová 

17.00 Petrovenec +Miroslav, Mária Leškovci 

17.00 Ďačov +Božena, Štefan, Božena, č.169 

18.00 Lúčka   Za ružencové bratstvo 

18.00 Lipany SNSJ za členov 

SO 
4.7. 

Féria 
Slávnosť 

1.sv.prijímania 

7.00 Lipany Za členov svätého ruženca 

8.00 Ďačov Za ružencové bratstvo 

10.00 Lipany ZBP pre prvoprijímajúce deti 

Z nasl. ned. 18.00 Lipany +Mária Kollárčiková 

NE 
5.7. 

SV.CYRILA 
A METODA, 

SLOVANSKÝCH 
VIEROZVESTOV 

8.00 Lipany ZBP pre Cyrila Tomčíka(50r.) 

9.15 Lipany +Bernardína Vargová 

9.15 Petrovenec ZBP pre Antóniu 

10.30 Ďačov +Terézia Šarišská 

10.30 Lipany +Mária Dzurusová 

10.30 Lúčka ZBP pre r.Mizerákovú(20.výr.man.) 

17.00 Lipany +Štefan,Anna,Irena,Jozef,Michal 
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB V TÝŽDNI OD 6.7. DO 12.7.2020 

PO 
6.7. 

Féria 

6.15 Lipany +Mária Veľká 

17.00 Lúčka +Helena Andrašková(10.výr.) 

18.00 Lipany +Helena Bencová 

UT 
7.7. 

Féria 

6.15 Lipany +Michal Šlosár 

17.00 Petrovenec +Anna Švedlárová   

17.00 Ďačov +Irena Jančušová 

18.00 Lipany +Magdaléna Hanková(výr.) 

ST 
8.7. 

Féria 6.15 Lipany +Mária Klembarová 

ŠT 
9.7. 

Féria 18.00 Lipany Za oslobodenie zo závislosti 

PIA 
10.7. 

Féria 

6.15 Lipany +Mária Kundríková 

17.00 Lúčka +Terézia Pillárová 

18.00 Lipany +Margita  

SO 
11.7. 

Sv. Benedikta, 
opáta 

7.00 Lipany ZBP pre Gorazda a Veroniku 

Z nasl. ned. 18.00 Lipany +Andrej Keresteš 

NE 
12.7. 

PÄTNÁSTA 
NEDEĽA  

„A“ 

8.00 Lipany ZBP pre r.Turákovú 

9.15 Petrovenec +ZBP pre Annu Matejovskú(80r.) 

10.30 Ďačov +Anton Pella 

10.30 Lipany ZBP pre Jozefa Malíka(70r.) 

10.30 Lúčka ZBP pre Martu s rodinou 

17.00 Lipany +Ján Varecha 
 

Farské oznamy 
► Z pohrebu nebohého Jána Varechu  obetovali na kostol 200€. Bohuznáma 
rodina obetovala na kostol 100€, Andrej Ružbarský obetoval 100€. Za vaše 
milodary ďakujeme. ► Od 6.7. sú sväté omše podľa letného režimu(streda 
večer a štvrtok ráno nebudú, o 9.15 hod v nedeľu sv. omša nebude). ► Ku 
chorým v tomto mesiaci nepôjdeme. ► Zbierka na farský kostol a na kostol na 
Petrovenci bude 12.7. Prosíme o vaše milodary. 

 
Sviatosť manželstva chcú prijať: ►ONDREJ DIVIAK, syn neb. Jána a Daniely r. 
Hladíkovej, bytom Moravský Sv. Ján & ZUZANA MOTÝĽOVÁ, dcéra Valéra 
a Magdalény r. Mišenčíkovej, bytom Lipany. Ohlasujú sa 3.x. ► MARCEL 
SOKOLOVIČ, syn Petra a Heleny r. Bilikovej, bytom Trnava & MÁRIA VAĽUŠOVÁ, 
dcéra Františka a Anny r. Kiktavej, bytom Lipany. Ohlasujú sa 1. a 2.x. ► PETER 
PLAVČAN, syn Petra a Antónie Dzugasovej, bytom Lipany & LAURA GAZDAČKOVÁ, 
dcéra Ľuboslava a Kamily r.Mihaľovej, bytom Vyšný Slavkov. Ohlasujú sa 1.a2.x.  
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB V TÝŽDNI OD 13.7. DO 19.7.2020 

PO 
13.7. 

Féria 

6.15 Lipany +Margita,Štefan,Pavol Stedinovci 

17.00 Lúčka 
ZBP pre Martu a 

Jozefa(30.výr.man.) 

18.00 Lipany +Peter Leščinský 

UT 
14.7. 

Féria 

6.15 Lipany Za + z r.Hetháršiovej, Majtnerovej 

17.00 Petrovenec ZBP pre Martu s rodinou 

17.00 Ďačov +Veronika Hurtuková,č.188 

18.00 Lipany +Irena Madziková(výr.) 

ST 
15.7. 

Sv.Bonaventúru 6.15 Lipany +Mikuláš Školský 

ŠT 
16.7. 

P.M.Karmelskej 18.00 Lipany 
ZBP pre Ľudmilu a Daniela 
Gajdošových(60.výr.man.) 

PIA 
17.7. 

Sv.Andreja 
Svorada a 
Benedikta 

6.15 Lipany 
+Ľubomír,Irena,Štefan a ost. z 

r.Korbovej,Dinisovej 

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

18.00 Lipany +Elena Pavlinská 

SO 
18.7. 

Féria 7.00 Lipany +Štefan Križalkovič 

Z nasl. ned. 18.00 Lipany ZBP pre Daniela 

NE 
19.7. 

ŠESTNÁSTA 
NEDEĽA  

„A“ 
Odpust  

Sv. Márie 
Magdalény 

8.00 Lipany +Jozef Hraško 

8.00 Lúčka +Anton 

9.15 Petrovenec +Anton Petrek 

10.30 Ďačov +Valéria,č.205 

10.30 Lipany +Janka Špačková 

17.00 Lipany +František Plavčan 
 
 

SPOVEDANIE PRED PRVÝM PIATKOM 

NED 28.6. LÚČKA 14.00-15.00 

UT 30.6. PETROVENEC 
ĎAČOV 

15.45-17.00 
16.30-18.00 

STR 1.7. LIPANY 16.30-18.00 

ŠTV 2.7. LIPANY 16.00-18.00 

 

Preberanie šiat na 1.sv.prijímanie: 
ZŠ Komenského: 23.6.(utorok) si po sv. omši deti prevezmú rovnošaty. Vrátia ich 
2.7.(štvrtok) po večernej sv. omši. 
ZŠ Hviezdoslavova: 2.7.(štvrtok) si po sv. omši deti prevezmú rovnošaty. Vrátia ich 
9.7.(štvrtok) po večernej sv. omši. 
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