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SIEDMA NEDEĽA
„Nepomsti
sa
a
neprechovávaj
hnev
voči
príslušníkom
svojho ľudu, ale miluj
svojho blížneho ako
seba samého! Ja som
Pán!“(Lv19,18).
Ale čo spravili ľudia?
Vysvetľovali si to tak,
že len súkmeňovcov
treba milovať, iných
už nie. Židia nenávideli
mýtnikov a hľadeli na
nich ako na hriešnikov
najmä preto, že slúžili
Rimanom, pri obchode
sa dopúšťali neraz i
krivdy. Neboli však všetci rovnakí. Veď za Jánom prišli i colníci dať sa pokrstiť a pýtali sa,
čo majú robiť. Odpovedal im: „Nevymáhajte viac, ako vám určili!“ (Lk 3,13). A Zachej, keď
spozná krásu Kristovho učenia, hovorí : „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak
som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne“ (Lk 19,8).
A to boli nenávidení mýtnici. Je otrasné, že my, ktorí sme už spoznali krásu Ježišových slov,
ktorým sa už dvetisíc rokov ohlasuje Evanjelium, ktorí sme už počuli stovky kázní a
povzbudení, ba dokonca po odpustení od samého Boha vo sviatosti zmierenia, sme horší
ako starozákonní Židia. Milujeme často len tých, ktorí milujú nás. Ale Ježiš sa pýta: „Akú
odmenu môžete čakať?“.Pozdravujeme len svojich bratov, priateľov, od ktorých čakáme,
že nám našu pozornosť vrátia.
Či sa nemáme znova zamyslieť nad slovami Ježiša: „Čo zvláštne robíte? Nerobia to aj
pohania?“ A posledná veta z dnešného evanjelia je ako výkrik, zvolanie srdca Krista: „Vy
teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“. Či chceme odísť dnes takí
studení a ľahostajní, akoby sa nič nebolo stalo, akoby sme nič nepočuli? Veď taký studený
je iba mŕtvy človek. A my žijeme! Alebo chceme donekonečna, do posledného výdychu, či
posledného úderu svojho srdca len čakať, až sa skloní ten druhý, a nie ja?! A pritom sa
budeme byť v prsia - Ja som v práve, ja mám pravdu, ja som spokojný, ja nič?! Kajajme sa
a verme evanjeliu! Máme čo naprávať, máme za čo byť vďační Ježišovi!
(Obrázok zo „starých Lipian“. V pozadí domy a kaplnka na cintoríne.)
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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 Rebeky Sekerákovej obetovali na kostol 50€, z krstu Michala
Hétharšiho 50€. Bohuznáma na kostol na Petrovenci obetovala 100€. Zbierka na
farský kostol: 1026€ a na kostol na Petrovenci: 193,50€. Za vaše dary ďakujeme.
► 28.2.(piatok) sa zídu birmovanci v Pastoračnom dome po skupinách. ► Do
1.apríla sa nahláste v sakristii alebo na farskom úrade na slávnosť 25.výročia
vášho manželstva. ► Vo farskom kostole v dňoch 24.2.(pondelok) a 25.2.(utorok)
od 10. hodiny do večernej sv. omše si môžete vykonať zmiernu poklonu pred
Najsv. Sviatosťou. Zapíšte sa, prosím, do zoznamu na adoráciu. ► 27.2.(štvrtok)
bude biblické stretko večer po omši v Pastoračnom dome. ► Krížové cesty počas
pôstneho obdobia budú prebiehať tak, ako je zvykom, v piatok a nedeľu.
►1.3.(1.pôstna nedeľa) sa koná jarná zbierka na charitu. Prosíme o vaše
milodary.
Popolcovou stredou (26. 2. 2020) sa začína 40-dňový pôst, ktorý upriamuje
našu pozornosť na záverečnú časť Ježišovho života, jeho bolestnú cestu k
ukrižovaniu. Pôstne obdobie je zároveň pre nás príležitosťou zamyslieť sa nad
svojou osobnou duchovnou cestou. Prvé okamihy tohto posvätného času sú
spojené s popolom, ktorý nám pripomína, že sme smrteľní a hriešni, ale vždy sa
nám ponúka možnosť pokánia a zmierenia sa. Počas pôstneho obdobia
pozornejšie počúvame Božie slovo, venujeme čas modlitbe a nachádzame
spôsoby zlepšenia našich vzájomných vzťahov s Bohom a s ľuďmi. Udeľovanie
popola pri sv. omši o 6.15; 18.hodine a pri sv. omšiach na filiálkach.
Popolcová streda a Veľký piatok je prísny celodenný pôst a zdržanie sa
mäsitých pokrmov.
Každý piatok je dňom pokánia, kedy konáme skutky kajúcnosti:
1/ zdržovanie sa mäsitého pokrmu,
2/ skutok nábožnosti: sv. omša, krížová cesta alebo ruženec,
3/ čítanie Svätého písma trvajúce aspoň 10 minút,
4/ sebazápor, napríklad zrieknutie sa alkoholu, fajčenia, televízie a podobne,
5/ skutok lásky: návšteva chorého s konkrétnym prejavom pomoci alebo návšteva
cintorína spojená s modlitbou za zosnulých alebo hmotná pomoc chudobným či
viacdetným rodinám.
PO 2.3.
UT 3.3.
STR 4.3.
ŠTV 5.3.
PIA 6.3.

SPOVEDANIE PRED PRVÝM PIATKOM
LÚČKA
16.30-18.00
PETROVENEC
15.45-17.00
ĎAČOV
16.30-18.00
LIPANY
16.30-18.00
LIPANY
16.00-18.00
CHORÍ
OD 8.00
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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 24.2. DO 1.3.2020
PO
24.2.

UT
25.2.

Féria

Féria

ST
26.2.

POPOLCOVÁ
STREDA

ŠT
27.2.

Féria

6.15
17.00
18.00

Lipany
Lúčka
Lipany

6.15

Lipany

17.00
17.00
18.00

Petrovenec
Ďačov
Lipany

6.15

Lipany

10.00
15.00
16.45
18.00
18.00

Charita
Petrovenec
Ďačov
Lúčka
Lipany

6.15

Lipany

16.00
18.00

Charita
Lipany

6.15

Lipany

+Alžbeta,Imrich,Júlia,Mária R.
+František Kaža
+Irena Kočanová(výr.)
1.+Pavol Ludvik(10.výr.)
2.ZBP pre r.Kaňuščákovú,č.27
+Vladislav Feduš
+Veronika Hurtuková,č.188
+Jozef Petrík(4.výr.)
1.+Alžbeta Tudajová
2.+Andrej, Františka, Jozef
+Žofia,Gregor,Jozef a ost. z r.Matejovskej
+Miroslav Krenický
+Mária(výr.) a ost. z rodiny
+Jozef Majtner(1.výr.)
1.+Pavol Kravec, Helena, Andrej a ost. z rod.
2.+Katarína Grešová

PIA
28.2.

Féria

17.00
17.00
18.00

Lúčka
Ďačov
Lipany

+Jozef Mertinko
1.+Janka Špačková
2.+Terézia Plavčanová
+Paulína,Andrej,Mária,Jozef, č.124
+Jozef, Johana, č.13
+Erika,Anton,Anna Krivdoví

SO
29.2.

Féria
Z nasl.nedele

7.00
18.00

Lipany
Lipany

+František Plavčan
+Štefan, Ján

8.00
8.00
9.15
9.15
10.30
10.30
17.00

Lipany
Lúčka
Lipany
Petrovenec
Lipany
Ďačov
Charita

ZBP pre Magdu(70 r.)
ZBP pre Martu
+Mária Horvátová
+Anna Švedlárová
Za r.Majtnerovú, Smrekovú
ZBP pre rod.Jozefa Trenčana

NE
1.3.

1.PÔSTNA
NEDEĽA
„A“

Otec arcibiskup Mons.Bernard Bober srdečne pozýva na
„Spoločné pripomenutie a slávenie jubileí manželov“
v Katedrále sv. Alžbety:

25. výročie manželstva – 17. mája(nedeľa) o 15.00 hod.
50., 60. a 65. výročie manželstva – 11. októbra(nedeľa) o 15.00 hod.
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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.

PORIADOK BOHOSLUŽIEB V TÝŽDNI OD 2.3. DO 8.3.2020
PO
2.3.

UT
3.3.

Féria

Féria

ST
4.3.

Féria

ŠT
5.3.

Féria

PIA
6.3.

Féria

SO
7.3.

NE
8.3.

Féria
Z nasl.nedele

DRUHÁ
PÔSTNA
NEDEĽA
„A“

6.15

Lipany

18.00

Lúčka

18.00

Lipany

6.15

Lipany

17.00

Petrovenec

18.00

Ďačov

18.00

Lipany

6.15

Lipany

18.00

Lipany

6.15

Lipany

18.00
6.15
15.45
17.00
17.00
18.00
18.00
7.00
17.00
18.00
8.00
8.00
9.15
9.15

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

10.30

Lipany

10.30
17.00

Lúčka
Charita

1.+Mária Veľká
2.+Mária,Michal,Helena G.
+Cecília, Štefan Urdoví
+Andrej,Mária,Andrej a + z
r.Heredošovej,Bujňákovej
1.+Cyril, Arpád, Klára
Bedlovičovci
2.+František Mašľár, kňaz
+Jozef, Anna Olešákoví
1.+Terézia Šarišská
2.+Štefan, Paulína a ost. z rodiny
+Paulína Kasenčáková, Júlia, Jozef,
Stanislav
1.+Mária Orságová
2.+Martin, František a ost. z rodiny
+Margita Nováková
1.+Mária Klembarová
2.+Mária Kundríková
+Bernardína Vargová
+Michal Šlosár
Za ružencové bratstvo
Za ružencové bratstvo
Za ružencové bratstvo
SNSJ za členov
Za členov svätého ruženca
+Štefan, Helena a ost. z rodiny
+Peter Gabrík
+Anna Cvancigerová
+Anton Pella
+Štefan,Anna,Irena,Jozef,Michal
+Jozef a + z rodiny
+Terézia, Bartolomej, Jozef a ost. z
r.Angelovičovej
ZBP pre Danielu s rodinou(40 r.)
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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 €.

