
 

FARSKÝ LIST 

________ Rímskokatolíckej farnosti sv. Martina v Lemešanoch ________  

 

Dar zmierenia 
 

Za jedným francúzskym farárom prichádzala 

neodbytná farníčka. Vraj sa jej zjavil Ježiš a chce, aby farár 

postavil kaplnku. Samozrejme, kňaz jej neveril. Aby ho 

presvedčila, mala sa Ježiša opýtať, ktorý farárov hriech je 

najväčší. Na druhý deň sa žena vrátila so slovami: Pán 

Ježiš povedal, že už si nepamätá... 

Ak my urobíme jeden krok k Bohu, On urobí tisíc 

krokov, aby sa s nami čo najrýchlejšie stretol. Boh sa nikdy 

nevracia k vypočutým hriechom. Ak úprimne ľutujeme, 

On odpúšťa a zabúda – na rozdiel od nás…  

Ako sám povedal svätej Faustíne: „Som trojnásobne 

svätý a oškliví sa mi najmenší hriech. Nemôžem milovať dušu, ktorú poškvrňuje hriech, ale keď 

ľutuje, moja štedrosť voči nej je bezhraničná. Svojím milosrdenstvom prenasledujem hriešnikov na 

všetkých ich cestách a moje srdce sa raduje, keď sa vracajú ku mne. Zabúdam na horkosť, ktorou 

napájali moje srdce, a teším sa z ich návratu. Povedz hriešnikom, že vždy na nich čakám, načúvam 

úderom ich srdca, kedy začne biť pre mňa. Napíš, že sa im prihováram cez výčitky svedomia, cez 

neúspechy a utrpenia, cez búrky a hromy…“. Božie milosrdenstvo je ako magnet. Neustále 

nás hľadá.  

Aj rabíni potvrdzovali veľkosť Božieho milosrdenstva. Vraveli, že hoci by aj 999 

anjelov svedčilo o vine človeka a iba jeden by ho obhajoval – Boh by sa priklonil k 

obhajobe a odpustil. Pretože náš Boh sa nedovolí predbehnúť vo svojom milosrdenstve. 

Božie milosrdenstvo najkonkrétnejšie zakúšame vo sviatosti pokánia. 

Sám Ježiš povzbudzoval Sestru Faustínu a cez ňu každého z nás: „Píš, hovor o mojom 

milosrdenstve. Povedz dušiam, kde majú hľadať útechu – v tribunáli milosrdenstva (v spovednici), 

tam sa dejú najväčšie zázraky, ktoré sa ustavične opakujú“. Aby sme ten zázrak dosiahli, 

netreba ísť na ďalekú púť ani vykonať nejaké vonkajšie obrady. Stačí pristúpiť s vierou k 

nohám môjho zástupcu a povedať mu o svojej úbohosti a zázrak Božieho milosrdenstva sa 

prejaví v celej plnosti.  

Židia sa s Jahve môžu zmieriť len raz v roku v deň Jom Kippur. Mohamedáni majú 

len jeden mesiac – Ramadán na zmierenie s Alahom. Katolíci majú na zmierenie s Bohom 

365 dní v roku… Nemusia ísť na ďalekú púť, nemusia vykonať nejaké vonkajšie obrady. 

Tak prečo to odkladať? 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
 

   Lemešany  Chabžany  Janovík 

PO 
06.  

 19:00 †Vojtech Chytil 
(30.deň) 

18:00 †Pavel Orlovský - - 

UT 
07. 

 19:00 †z rod. 
Zahradníkovej a 

Hrebeňárovej 

- - 18:00 ZBP Ružena a 
Dominik 

ST 
08. 

 19:00 Za uzdrav. rod. 
koreňov 

18:00 †Alžbeta 
Tomášová 

- - 

ŠT 
09. 

 19:00 ZBP Michal (35r.) - - 18:00 Za rod. Michalkovú 

PI 
10. 

+Krížová cesta 19:00 †Miroslav Merta 18:00 †Margita 
Hudáková 

- - 

SO
11. 

 
 
LE: Upratovanie č. 10 

- - - - - - 

NE 
12. 

3. Pôstna 
nedeľa  

10:00 †Andrej Kuruc 09:00 Za farnosť 08:00 ZBP Valéria Tkáčová 
(65r.) 

PO
13. 

 19:00 †Ondrej, Ondrej 
a z rod. Hudákovej 

18:00 †Štefan, Alžbeta, 
Andrej Kuruc 

- - 

UT 
14.  

 19:00 ZBP Mária (60r.) - - 18:00 †Mária Ivanová 

ST 
15. 

 19:00 ZBP rod. 
Hudákovej 

18:00 ZBP Alžbeta - - 

ŠT 
16. 

 19:00 †Marek Bača - - 18:00 †Ján, Alžbeta, 
František 

PI 
17. 

+Krížová cesta 19:00 ZBP Bohuslav (40r.) 
a rod. Petrilovej a 

Vikovej 

18:00 †Mária, Ondrej, 
Milan Kundrátovi 

- - 

SO
18. 

 
 
LE: Upratovanie č. 1 

- - - - - - 

NE 
19. 

4. Pôstna 
nedeľa 

10:00 †Jozef Pavľák 09:00 Za farnosť 08:00 Za zdr. rod. 
Onderkovej 

PO 
20. 

S. Jozef, ženích 
Panny Márie 

19:00 †Štefan Straka 18:00 †z rod. Frankovej: 
Andrej, Helena, 

Marián 

- - 

UT 
21. 

 19:00 †Ján Gajdoš - - 18:00 †z rod. Jozefa Béreša 

ST 
22. 

 19:00 †Miroslav, Rudolf, 
Zuzana Nepšinský 

18:00 †Štefan Kvaka    
(1. výr.) 

- - 

ŠT 
23. 

 19:00 ZBP a pokoj Bohu 
známej rod. 

- - 18:00 †Alžbeta, Ľudovít 

PI 
24. 

+Krížová cesta 19:00 †Cyril Hudák 18:00 †Anna 
Karabinošová 

- - 



   Lemešany  Chabžany  Janovík 

SO
25. 

Zvestovanie 
Pána, sláv. 
 
LE: Upratovanie č. 2 

08:00 †Irena, Imrich 
Ferko 

- - - - 

NE 
26. 

5. Pôstna 
nedeľa 
Zmena zim. času 

10:00 ZBP Terézia 
Dolhá (50r.) 

09:00 ZBP Ľuboslav (50r.) 
s rod. a Bibiána 

s rod. 

08:00 †František Jakubčin, 
kňaz 

PO 
27.  

 19:00 †z rod. Orlovskej 18:00 ZBP rod. Gustáva 
Jurka 

- - 

UT 
28. 

 19:00 †Marta, Jozef 
Tomkovi 

- - 18:00 †Andrej, Mária, Ján 

ST 
29.  

 19:00 †Štefan, Kristína 
Dancákovi 

18:00 K úcte D. Svätého - - 

ŠT 
30. 

 08:00 †Vladimír Bunca - - - - 

PI 
31. 

Veľkon. spoveď 
chorých 09:00 h. 
 

 Veľkonočná spoveď 
18:00 h.-19:00 h. 

 Veľkonočná spoveď 
17:00 h.-18:00 h. 

 Veľkonočná spoveď 
16:30 h.– 17:00 h. 

SO 
01. 

 
 
LE: Upratovanie č. 3 

08:00 Za farnosť - - - - 

NE 
02. 

Palmová 
nedeľa – 
Nedeľa 
utrpenia Pána 

10:00 ZBP Šimon a 
Natália 

09:00 †Cyril Sabol 08:00 Za farnosť 

 

Nárast cien energií: plyn a elektrina v porovnaní minulého a tohto roka 

 
Rok 2022 (mesačné zálohové platby) 
 
    PLYN       ELEKTRINA 

Lemešany - kostol   74,20 € 53 € 
Lemešany - fara       68,50 € 46 € 
Chabžany             82,80 € 31 € 
Janovík   81,30 € 27 € 
 
Rok 2023   PLYN       ELEKTRINA 

Lemešany - kostol   366,30 € 69 € 
Lemešany - fara       222,10 € 49 € 
Chabžany             313,90 € 34 € 
Janovík   385,70 € 31 € 

 
Problémom nárastu cien energií farností je ten, že farnosti boli zaradené medzi právnické 

subjekty, vykonávajúce hospodársku činnosť, čo nie je pravda. Zatiaľ, sa žiaľ nenašiel kľúč, podľa 

ktorého by sa stanovili ceny energií pre Cirkev.  

Páči sa mi, ako náš pán dekan vo svojej farnosti zareagoval na vzniknutú situáciu a poprosil 

veriacich o podporu kostolov. Jeho postoj zdieľam aj ja. Vysvetlil, že keďže sa „do zvončeka“ 

zbiera len raz týždenne – v nedeľu (alebo vo sviatok), bolo by vhodné, aby sme prispievali 



minimálne 1 eurom a upustili od „centoviek“. To, že si môžeme zapnúť kúrenie a realizovať 

údržbu a opravy, je len vďaka pomoci nás všetkých. Pán Boh zaplať za každý milodar! P.farár 

 
● VEĽKONOČNÉ SPOVEDANIE: 

Piatok, 31.03.:  Janovík  16:30 – 17:00 h.    
   Lemešany 18:00 – 19:00 h. 

Chabžany 17:00 – 18:00 h. 

● VÝROČIE SOBÁŠA: 

Na deň rodiny 28. mája o 15:00 h. (nedeľa) si v košickej katedrále môžu manželské páry 

pripomenúť strieborné jubileum – 25. výročie manželstva s o. arcibiskupom. Jubilujúci 

manželia, ktorí sa chcú zúčastniť na sv. omši, nech sa prihlásia u p. farára do 10. mája. 

● ZARIADENIE PRE SENIOROV: 

Nezisková organizácia St. Martin, Ličartovce rozširuje poskytovanie sociálnych služieb 

o novo postavené zariadenie pre seniorov v obci Vyšná Šebastová.  Ide o komplexné 

poskytovanie sociálnych, opatrovateľských a ošetrovateľských služieb (24 h starostlivosť). 

Bližšie informácie: t.č.: 0902295236 alebo stmartino@gmail.com. 

● SVIATOK SV. JOZEFA: 

V tomto roku vychádza sviatok sv. Jozefa 19. marca na nedeľu. Preto sa liturgické slávenie 
prekladá na pondelok, 20. marca. 

● DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA: 

25. marec – Zvestovania Pána.  Deň počatého života.   

● ZMENA ZIMNÉHO ČASU: 

V nedeľu, 26. marca sa mení zimný čas na letný 02:00 h.→ 03:00 h. 

Modlitba k Ukrižovanému 

Dobrý a preláskavý Ježišu, pred Tvojou tvárou padám na kolená a s celou 

vrúcnosťou duše Ťa prosím a žiadam: dobrotivo do môjho srdca vtlač city živej 

viery, nádeje a lásky, ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi a pevné 

odhodlanie ich napraviť. Dobrý Ježišu, s veľkým dojatím a bolesťou duše, 

uvažujem a rozjímam o Tvojich piatich ranách. Mám pred očami, čo o Tebe do 

tvojich úst vložil prorok Dávid: Prebodli mi ruky aj nohy, môžem si spočítať 

všetky svoje kosti. 

Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom čase pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného 

modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 
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