
Poverello

V dnešnom evanjeliu máme vykre-

slený živý obraz vzťahu Ježiša k Otcovi

a k jeho nasledovníkom, teda k nám. Rozjíma-

nie o Ježišových slovách o viniči a ratolestiach

nám umožňuje  pochopiť vzťah, ktorý nás

s ním spája na tej najhlbšej úrovni. Ježiš ho-

vorí: „Ja som pravý vinič, vy ste ratolesti.“

V tomto prirovnaní je vyjadrený ešte hlbší

vzťah ako medzi pastierom a jeho stádom,

nad ktorým sme sa zamýšľali minulú nedeľu.

Ježiš nás pozýva, aby sme ostali v ňom, v jeho

láske, v jeho zákone a niekedy dokonca zos-

tali i v jeho kríži a  vytrvali s ním v skúškach.

Otec sa o vinič s láskou stará. Orezáva rato-

lesti, aby lepšie rástli a prinášali viac ovocia.

Vinohradník s veľkou  pozornosťou orezáva

zbytočné výhonky, aby všetka energia išla do

hrozna a pomáhala mu k  skutočnému rastu.

Je to veľká milosť, ak správne a včas v dobe

prerezávania spoznáme Otcovu ruku a ne-

zaujmeme postoj prenasledovanej obete,

ktorú zasiahol nejaký zlý osud. 

Vy ste ratolesti

Aká úloha je daná nám ratolestiam?

Sv. Ján má jedno obľúbené sloveso, ktorým to

vyjadruje – „zostať“. „Zostaňte vo mne a ja

zostanem vo vás... Kto zostáva vo mne... Kto

nezostane vo mne...“ Zostať spojený s kme-

ňom a zostať v Ježišovi Kristovi znamená pre-

dovšetkým nevzdávať  a neopúšťať úlohy,

ktoré sme prijali v krste. Neodchádzať ako

márnotratný syn do ďalekej zeme. Od Krista

sa dá odtrhnúť jednorazovo – jedným rozhod-

nutím sa vydať na cestu vedomého a dobro-

voľného hriechu, ale od Krista sa dá odtrhnúť

i po krôčikoch. Druhý spôsob je pomalý

a v začiatkoch si ho ani neuvedomujeme. Ide

o jednu nevernosť za druhou, o  kompromis za

kompromisom.

Ratolesť, ktorá však nie je vyživo-

vaná z kmeňa, nemôže priniesť žiadne plody,

ani jeden list, ani jednu bobuľu hrozna, vôbec

nič. Môžem sa pýtať v závere, či som  úrodnou

ratolesťou alebo neplodným výhonkom?

Patrím Ježišovi? Nebeský „vinohradník“ moju

ratolesť prerezáva a čistí kúpeľom pokánia,

Božieho slova, Eucharistiou a modlitbou,

aby som prinášal ovocie dobra, lásky, radosti,

porozumenia a obety. 
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5. VeľkOnOčná nedeľa 

Vychádza týždenne vždy k nedeli. Redakčná rada: farská pastoračná rada a veriaci farnosti.
Vaše prispevky, pripomienky a návrhy čakáme na email adrese: rkcvranovjuh@gmail.com;
Príspevok na vydávanie: 0,10 €

Resp: Tebe, Pane, patrí moja chvála v zhromaždení veriacich.

Otvorený list predstaviteľov cirkví a židovskej obce predsedovi vlády 

Najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských
náboženských obcí v SR napísali otvorený list predsedovi vlády SR Petrovi
Pellegrinimu. 

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky!
Pozorne vnímame dianie v spoločnosti po vražde novinára Jana Kuciaka

a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pre zachovanie dôvery obyvateľov Slovenska
v právny štát a v demokraciu je dôležité, aby táto úkladná vražda bola čím skôr vyše-
trená a aby jej páchatelia boli potrestaní. Chceme oceniť úsilie všetkých vyšetrovate-
ľov a policajtov, ktorí sa usilujú o naplnenie spravodlivosti. Spoločnosť potrebuje
novinárov, ktorí s odvahou hľadajú pravdu. Slobodná žurnalistika a kontrola verejnej
moci médiami je dôležitým pilierom demokracie. Ďakujeme tým novinárom, ktorí
vyváženým spôsobom pri zachovaní úcty ku každému človeku informujú verejnosť
o svojich zisteniach. Cirkvi a náboženské spoločnosti rešpektujú legitímne zvolených
verejných predstaviteľov a vyzývajú všetkých, aby sa krízové situácie riešili s rozva-
hou a pokorou. Nevynášajme predčasné súdy a obvinenia, pretože aj krivé svedectvo
je prestúpením Božích prikázaní. Slovensko je ohrozené stratou zmyslu pre mravné
hodnoty. Prejavuje sa to neúctou k dôstojnosti ľudského života od počatia po priro-
dzenú smrť či ľahostajnosťou k manželstvu. Prejavom nedostatku mravnosti
vo verejnom živote je aj korupcia, ktorá, žiaľ, je prítomná v mnohých sférach života
spoločnosti. Tieto zlá nás ohrozujú, lebo sme sa vzdialili od Boha a nezachovávame
Desatoro Božích prikázaní.

My všetci ľudia dobrej vôle - verejní predstavitelia i občianska spoločnosť -
nesmieme ľutovať žiadne úsilie, aby korupcia zo slovenskej spoločnosti bola vytes-
nená. Predstavitelia cirkví a náboženských spoločností vyslovujú poďakovanie všet-
kým statočným a čestným ľuďom, ktorí na tieto problémy upozorňujú a chcú ich riešiť.
Tí, ktorí sa korupcie dopúšťajú alebo vytvárajú pre ňu podmienky, sa prehrešujú voči
Bohu i ľuďom.

Korupcia, ktorá spôsobuje toľko nespravodlivosti, ohrozuje samotnú demo-
kraciu. Strata dôvery v politický systém, ktorý nedokáže zabezpečiť spravodlivosť,
vedie k rastu extrémizmu. Sme znepokojení atmosférou nenávisti, ktorá sa šíri v niek-
torých sociálnych skupinách. Máme právo i povinnosť zachovať si vlastné duchovné
a kultúrne tradície a nekontrolovanú migráciu môžeme vnímať ako hrozbu. Ale ako
ľudia - kresťania i nekresťania - sme povinní pomáhať ľuďom v núdzi bez ohľadu
na farbu pleti a náboženstvo.

Odmietame korupciu v akejkoľvek podobe. Sme presvedčení, že budúcnosť
obyvateľov Slovenska by mala byť vystavaná na vzájomnom rešpekte, dôvere,
dobroprajnosti a úcte k nášmu duchovnému dedičstvu. Tieto hodnoty nám pomôžu
prekonávať spoločenské krízy a upriamia náš duchovný zrak na Darcu života, pred
ktorým sa každý z nás raz bude zodpovedať. 

V Bratislave 23. apríla 2018

Zdroj: www.tkkbs.sk



1. Na upratovanie farského kostola
k nasledujúcej nedeli prosíme rodičov
prvoprijímajúcich detí v sobotu
po skončení svätej spovede. Zároveň
vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré uprato-
vali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka na kňazský seminár činila
spolu 586,37 €. Z toho farský kostol:
478,43 €, filiálka Dlhé 67,94 € a filiálka
Rodinná oblasť 40 €. PBZ.

3. Bohuznáma obetovala na kostolné
potreby 300,- €. Úprimné Pán Boh zaplať.

4. V stredu po večernej sv. omši bude
nácvik liturgie prvého sv. prijímania.
Účasť všetkých detí a rodičov je nutná.

5.Od utorka – 1. mája sa posúva čas
večerných sv. omší vo farskom kostole
počas týždňa z 18.00 h na 18.30 h.
Zároveň sa budeme modliť vo farskom
kostole Májovú pobožnosť večer o 18.25 h.

6. V nasledujúcom týždni bude Prvý pia-
tok v mesiaci. Spovedať budeme takto: 
Farský kostol – od pondelka do piatku
ráno od 6.00 h do 6.30 h a večer (v pon-
delok 17.30 h – 18.00 h) od 18.00 h
do 18.30 h.
Filiálka dlhé – v utorok od 17.30 a v pia-
tok od 17.15 h do 18.00 h.
Filiálka rodinná oblasť – v stredu dopo-
ludnia od 9.00 h v škole (spolu so žiakmi).

7. Prosíme rodičov a príbuzných detí,
ktoré idú na budúcu nedeľu na Prvé
sv. prijímanie, aby sa vyspovedali počas
týždňa. Spovedať budeme každý večer:
v pondelok od 17.30 h do 18.00 h
a od utorka od 18.00 h do 18.30 h. 

8. Adorácia na prvý piatok vo farskom
kostole začne o 15.00 h modlitbou

Korunky Božieho milosrdenstva a bude
trvať do večernej sv. omše. Pozývame
vás k modlitbe.

9. Prvá sv. spoveď detí bude vo farskom
kostole nasledujúcu sobotu. 
Začne o 9.00 h a bude súčasťou kajúcej
pobožnosti. Prosíme rodičov, aby prišli
spolu so svojimi deťmi.

9. Slávnosť Prvého sv. prijímania bude
v našom farskom kostole v nedeľu
o 10.00 h. Prosíme vás, aby ste miesta
v laviciach rezervovali predovšetkým pre
rodičov prvoprijímajúcich detí.

Sviatosť manželstva 
si chcú vyslúžiť:

Stanislav GaZda

a kristína čULenOVá

ohlasujú sa tretíkrát

Jakub kačMár

a Mária ZVaLená

ohlasujú sa tretíkrát

Peter karPáč

a anna ŠteFčíkOVá

ohlasujú sa druhýkrát

dominik VaLIGa

a Martina ŠIrOtníkOVá

ohlasujú sa druhýkrát

tomáš GeŠPer

a Michaela deMetrOVá

ohlasujú sa prvýkrát

Zahrňte týchto mladých 

do svojich modlitieb.

Liturgický program na 5. veľkonočný týždeň

Filiálky Po Ut St Št Pi So ne

Vt dlhé 18.00  18.00 7.30 8.00

rod. oblasť 11.00

dEň lITurgIcký dEň Čas úmysEl

Po
30.4.

SV. PIa V., PáPeŽa, 
ľubovoľná  spomienka 

(Sk 14,5-18; Ž 115; Jn 10,21-26)

6.30

18.00

+ Anton, Mária a súrodenci

ZBP Mária – 60 rokov života

+ Mária, Ján

Ut

1. 5.

SV. JOZeFa, rOBOtníka, 

ľubovoľná  spomienka

(Sk 14,19-28; Ž 145; Jn 14,27-31)

6.30

18.30

+ Ľudmila, Jozef, Mária

ZBP Mária

St

2. 5.

SV. atanáZa, BISkUPa 

a UčIteľa CIrkVI, spomienka

(Sk 15,1-6; Ž 122; Jn 15,1-8)

6.30

18.30

+ Alžbeta, Karol

ZBP Juraj – 70 rokov života       
(omša za účasti detí)

Št

3. 5.

SV. FILIPa a JakUBa, 

aPOŠtOLOV spomienka

(1Kor 15,1-8; Ž 19; Jn 14,6-14)

6.30

18.30

+ Kvetoslava Kotľarová

ZBP a DDS pre Dianu

Pi

4. 5.

SV. FLOrIána, MUčeníka, 

ľubovoľná  spomienka 

(Sk 15,22-31; Ž 57; Jn 15,12-17)

6.30

18.30

+ Michal, Mária

+ Mária            

(omša za účasti mladých)

So

5. 5.

SOBOta

PO 5. VeľkOnOčneJ nedeLI

(Sk 16,1-10; Ž 100; Jn 15,18-21)

7.00

18.30

+ Michal, Mária, Anna

+ Ferdinand

ne

6. 5.

ŠIeSta VeľkOnOčná
nedeľa

PrVÉ SVÄtÉ PrIJíManIe

(Sk 10,25-48; 14-17; Ž 98; 1Jn 4,7-10; 

Jn 15,9-17)

8.00

10.00

18.30

ZBP Monika – 50 rokov života

Prvé sväté prijímanie

+ Štefan

nedeľa  6. 5. 2018 8.00 10.00 11.00 18.30

Sobota  Josipčuk
klapák

Chytra
Sabolová

rOdIčIa detí
NIE JE 

sV. omša
Sztraka

Josipčuková

Lektori na budúcu nedeľu:

Oznamy




