
Duchovná obnova pre mladých  

    V rámci tohtoročnej prípravy na Veľkú noc zorganizoval pán kaplán Patrik Melkovič 

Duchovnú obnovu pre mládež, pri ktorej venoval pozornosť téme  Spoznaj ma viac... 

Obnova sa uskutočnila počas víkendových dní  22. - 24. marca v Lipanoch. Niesla sa v 

duchu Jonášovho príbehu. Aj my, mladí, sme si uvedomili, že sa vo svojom živote častokrát 

topíme vo frustráciách, problémoch a následne sme ako Jonáš – Dajte mi všetci pokoj.  
 

    Spoločnými chvíľami nás sprevádzal pestrý program, ktorý tvorila adorácia, prednášky, 

práca v skupinách, zdieľania, svätá omša a taktiež tímové športy v telocvični. Adorácia, 

ktorú sme spoločne prežívali, dala základ tejto duchovnej obnove. Práve pri nej sme mali 

možnosť precítiť prítomnosť Krista v Eucharistii a nájsť svoj vnútorný pokoj a tak sa 

vnútorne pripraviť na slová počuté v nasledujúcich dňoch. V tichu a v ústraní prírody, trochu 

nabok od bežného rytmu života, aby sme sa vedeli pozrieť na život z odstupu a v pravde. 

Počas prednášok, diskusií a meditácií sme nabrali duchovnú silu a elán v tomto pôstnom 

období. V samote a tichu sme sa mohli lepšie priblížiť Bohu, sebe navzájom a zamyslieť sa 

nad svojím životom. Dôležité nie je len rozmýšľať O Ježišovi, ale stretnúť HO Živého. Každý 

z nás pocítil príval milostí, ktoré so sebou priniesla hneď v piatok večer Krížová cesta spolu 

so svätou omšou v kostole sv. Martina, ktorú sme obetovali za mládež našej vranovskej 

farnosti a taktiež za mládež z Lipan. 
 

    Obnova prebiehala vo Farskom pastoračnom centre v Lipanoch, kde sme boli aj 

ubytovaní. Počas tejto obnovy sme strávili aj viac času v prírode a v meditácii. Vo voľných 

chvíľach sme náš čas vypĺňali hraním stolného tenisu a futbalu v školskej telocvični.  V 

sobotu večer sme sa všetci zúčastnili adorácie v Kaplnke sv. Márie Magdalény, ktorá bola 

sprevádzaná spevom a hudobným doprovodom a prijali sme aj sviatosť zmierenia. 
 

    Počas týchto dní sme mali možnosť spoznať mladých z farnosti v Lipanoch. Nadviazali 

sme s nimi vzájomné priateľstvá a kontakty. Ubytovanie bolo perfektné a tiež aj strava, ktorú 

pripravovali pani kuchárky spoločne s mamkou duchovného otca Patrika. 
 

    Sme vďační Pánu Bohu a všetkým, ktorí nám umožnili prežiť tento požehnaný čas v 

Božej blízkosti a milosrdenstve. Pán Boh zaplať za obety a modlitby, ktoré sprevádzali 

priebeh obnovy a našu duchovnú formáciu. Už teraz sa tešíme na ďalšie podobné aktivity, 

kde bude oslávený Pán, náš Stvoriteľ. Ďakujeme pánovi kaplánovi Patrikovi, rehoľnej sestre 

Imakuláte a všetkým, ktorí sa pričinili o krásnu Duchovnú obnovu. A predovšetkým 

ďakujeme a chválime za všetko Boha. 
 

    Ako účastník chcem poďakovať za možnosť zúčastniť sa tejto obnovy. Vďaka za všetky 

milosti, ktoré som získal počas modlitieb a za všetky múdrosti, ktoré som si mal možnosť 

vypočuť počas celého víkendu. Teším sa na ďalšiu možnosť opäť sa stretnúť... Števo 
 

vďačná mládež  

Táto perikopa je jednou 
z najznámejších v Evanjeliu. Toto 
podobenstvo bolo vždy v centre 
pozornosti v oblasti nielen duchovnej, 
ale i umeleckej práve preto, že Ježiš 
nám prirovnáva Boha k dobrému 
Otcovi. Hovorí ho farizejom, aby sa 
zmenil ich pohľad na Boha, pretože 
pre nich je zákon dôležitejší než láska. 
Osoba a charakter syna nám poslúžia 
na to, aby vynikla veľkosť DOBRÉHO 
OTCA. Nikde nám Ježiš neukázal tak 
jasne svojho Otca, ako v tomto 
podobenstve.   

 

Stále aktuálny  
márnotratný syn 

  

Odchod syna z domu otca zahŕňa 
v sebe odcudzenie sa, no otec syna 
nezdržiava, nelúči sa, nič mu 
nesľubuje a zdá sa, že svojím 
postojom hovorí: ak ti bude zle, môžeš 
sa na mňa spoľahnúť, príď, lebo 
ostávaš mojím synom, aj keď 
odchádzaš....  

Syn po odchode kŕmi svine, čo 
bolo poníženie najvyššieho stupňa, 
pretože podľa židovských zákonov sú 
svine nečisté zvieratá. Ľutuje, no nie 
preto, že sa zle zachoval voči otcovi, 
ale preto, lebo sa dostáva do biedy. 
Jeho ľútosť potrebuje dozrieť. Syn si 

myslí, že sa vracia k otcovi, no otec 
v tom čase už beží a ponáhľa sa 
privítať syna, objíma ho, obúva a dáva 
prsteň, nové šaty, čo je prejavom 
zrelého odpustenia, zabudnutia 
a prinavrátenia predchádzajúceho 
postavenia. 

 V situácii márnotratného syna sme 
sa ocitli mnohokrát i my všetci. 
Hriechom sa vzďaľujeme od Otca. Ak 
sa však zmierime s Otcom aj v tomto 
pôstnom období, znovu sa staneme 
novým človekom, ktorému patrí miesto 
v dome Otca - v Cirkvi. Lebo veľkosť 
Božej lásky k človeku je 
nesmierna  a jeho láske neutečieme. 
Sme povolaní milovať láskou, ktorá si 
nekladie podmienky.  
           Mária Štefanková  

14 
2019 

XIII. ročník 

31. marca 2019 
 

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA 
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Oznamy Liturgický program na 4. pôstny týždeň 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

1. 4. 

 PONDELOK PO 4. PÔSTNEJ  

Iz 65, 17-21; Ž 30; Jn 4,43-54 

6.30  ZBP a DDSv. Ondrej, Samuel 

18.00  + Angela, Ján    

Ut 

2. 4. 

UTOROK PO 4. PÔSTNEJ  

Ez 47, 1-9.12; Ž 46; Jn 5,1-3.5-16 

6.30   + Helena, Mikuláš 

18.00  + Anton Kubáni 

St 

3. 4. 

STREDA PO 4. PÔSTNEJ  

Iz 49,8-15; Ž 145; Jn 5,17-30 

6.30  + Andrej    

18.00  + Demeter, Anna, Štefan   / deti 

Št 

4. 4. 

ŠTVRTOK PO 4. PÔSTNEJ 

Ex 32,7-14; Ž 106; Jn 5,31-47 

6.30  + Mária, Jozefína, Andrej 

18.00  ZBP Anna s rodinou    

Pi 

5. 4. 

PIATOK PO 4. PÔSTNEJ 

Múd 2,1.12-22; Ž 34; Jn 7,1-2.10.25-30 

6.30  Poďakovanie Peter, Natália 

18.00  + Ján                    / birmovanci 

So 

6. 4. 

SOBOTA PO 4. PÔSTNEJ 

Jer 11,18.20; Ž 7; Jn 7,40-53 

7.00  + Michal Širák 

18.00  ZBP Jozef, 50 rokov života    

Ne 

7. 4. 

PIATA  PÔSTNA  NEDEĽA  
 
 

Iz 43,16-21; Ž 126;  
Flp 3,8-14; Jn 8,1-11 

8.00  + Pavol 

9.30 
 ZBP a DDSv. Jozef, Mária 
s rodinou    

11.00   Za farníkov   

18.30  + Mária, Ondrej   

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé     18.00 8.00 9.30 

Rod. oblasť       11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  7. 4. 2019: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Sztraka, 
Sztraková 

Smolej, 
Smolejová 

Babej, 
Babejová 

Klapák, 
Klapáková 

Benčo, 
Plančárová 

 

1. Na upratovanie prosíme rodiny 
Štefankovú, Vasiľovú, Vaľušovú. 
Vďaka rodinám, ktoré upratovali kostol k 
dnešnej nedeli. 
2. Na potreby kostola darovala Bohu 
známa 50,-€. Na opravu strechy 
darovali Bohu známi darcovia 50,-€ 
a 100,-€. Štedrým darcom vyslovujeme 
úprimné Pán Boh zaplať. 
3. Veriaci z Čižatíc, spolu so svojim 
duchovným otcom nám ďakujú za 
finančnú zbierku na výstavbu ich 
kostola. Vyzbierali u nás vo farskom 
kostole 1893,-€. 
4. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. 
Spovedať budeme takto: 
    Farský kostol sv. Františka – každý 
deň ráno od 6.00 do 6.30 a večer od 
17.15 do 18.00 hod. 
    Filiálka Dlhé – utorok a piatok od 
17.00 do 18.00 hod. 
    Rodinná oblasť – školská kaplnka vo 
štvrtok od 9.00 hod. 
5. V tomto týždni bude v utorok 
Biblické stretnutie a vo štvrtok 
miništrantské stretnutie.  
6. Na Prvý piatok bude vystavená 
Sviatosť Oltárna k poklone od 15.00 
hod. Adorácia začne modlitbou Korunky 
Božieho milosrdenstva. 
7. V sobotu budeme sláviť Fatimskú 
sobotu tak, ako je zvykom vo farskom 
kostole, ako aj na filiálke Dlhé. 
8. Pripomíname, že aj dnes pokračujú 
v našom farskom kostole Pôstne 
kázne. Začínajú sa o 14.30 hod., po 
kázni bude Krížová cesta. 

 
Svätý Vincent Ferrerský, 

rehoľník a kňaz  
 

Pôvod mena : z latinčiny vincens- 

víťaziaci, premáhajúci. Narodil sa vo 

Valencii v Španielsku r. 1350. Keď mal 

sedemnásť rokov, vstúpil do rehole 

dominikánov. Študoval vo Valencii, v 

Barcelone a v Leride..    

Prijal kňazskú vysviacku vo veku 

dvadsaťpäť rokov. Bol učiteľom filozofie, 

predstaveným dominikánov, 

spovedníkom aj protipápeža Benedikta 

XIII., ale opustil ho, keď sa mu 

nepodarilo priviesť ho k jednote Cirkvi. 

Ako päťdesiatročný sa podujal na veľkú 

kazateľskú misiu po Európe. Vyzýval k 

pokániu. Kázal na námestiach, lebo 

žiadne kostoly nemohli pojať zástupy, 

ktoré sa zhromažďovali. Svojou 

charizmou vzbudil obdiv, ale i odpor. Je 

pokladaný za najväčšieho kazateľa 

pokánia v 15. storočí.  

Zomrel vo Vannes 5. apríla 1419, 

keď sa vracal z misie v Anglicku, kde bol 

na pozvanie kráľa. Pochovaný je 

v katedrále Vannes. V r. 1458 bol 

svätorečený. Uctievali si ho remeselníci 

– pokrývači, murári, drevorubači. Bol 

vzývaný pri nebezpečenstvách rôzneho 

druhu a pri viacerých chorobách.  

 V ikonografii je zobrazený 

v dominikánskom habite v postoji 

kazateľa s knihou, krížom alebo ľaliou. 

                           Lucia Horná  


