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4. NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.
„Tento prijíma hriešnikov“
/Lk 15,2/.

Kameň v kapse
Istý žobrák raz predstúpil pred boháča,
aby ho poprosil o kúsok chleba. Boháč
nielen, že mu nič nedal, ale keď žobrák
neodchádzal, rozhneval sa, zodvihol
kameň a hodil ho doňho...
Žobrák ten kameň vzal a vložil si ho do
kapsy so slovami: „Vezmem si ten
kameň pre prípad, že príde hodina, keď
ho budem môcť hodiť do boháča.“ Celý
život nosil so sebou tú ťarchu, ten kameň
v kapse i v srdci. Napokon nadišiel čas
hodiť ho. Boháč sa dopustil zločinu,
prišiel o celý svoj majetok a skončil vo
väzení. Práve v ten deň sa žobrák ocitol
na ceste popri ňom. Uvidel boháča s
putami na rukách

Podišiel k nemu, vybral z kapsy kameň a
napriahol ruku, že ho hodí. Chýbala mu
však odvaha, a tak nechal kameň
vykĺznuť na zem. Povedal si „Úbožiak!
Bol bohatý a spupný, ale teraz mi je ho
ľúto. Prečo som so sebou toľký čas nosil
ten kameň? Bola to hlúposť!
„Koľko takých kameňov nosím so sebou ja?
Pôst je časom, keď sa ich môžem zbaviť...

Nie je paradoxné, že tento azda
najobľúbenejší príbeh celého Písma má
tak trochu zavádzajúci názov? Toto
„podobenstvo o márnotratnom synovi“
by sa totiž malo skôr volať
„podobenstvo o milovanom otcovi“ .
Nie je to totiž príbeh o dvoch synoch a
ich otcovi. A je to podobenstvo, ktoré
hovorí o nekonečnej láske nebeského
Otca k nám.
Podobenstvo o márnotratnom synovi
má dva rozličné ciele: ukazuje nám, že
Boh chce, aby sme všetci poznali jeho
lásku a aby tí, ktorí ju už poznajú, ju
hlbšie prežívali.
V istom zmysle bol tento márnotratný
syn „mŕtvy“ pre hriechy, ktoré spáchal,
keď nebol doma. No vo chvíli, keď sa
vrátil, akoby ožil. Ježiš použil obraz
tohto syna na opis tých, ktorí ešte
neprijali lásku, ktorou ich Boh miluje.
Oni sa potrebujú obrátiť a prísť k nemu
domov. Potrebujú to, čo niekedy
nazývame „prvotné obrátenie“.
Boh nás pozýva, aby sme mu týchto
ľudí predkladali predovšetkým v
modlitbe – zvlášť našich blízkych, ktorí
sú vzdialení od Pána. Modlíme sa, nech
každý z nich prežije takéto

prvotné
obrátenie.
Starší
brat
márnotratného syna bol „živý“. Bol
verný a tvrdo pracoval. No aj on sa
potreboval obrátiť. Bol síce otcovi
poslušný, no jeho myseľ stále napĺňalo
množstvo hriešnych myšlienok. Tento
muž potreboval „nové obrátenie“,
hlbšie odvrátenie sa od iných hriešnych
zlozvykov – hnevu, nenávisti a pocitu
nadradenosti a spravodlivosti.
Aj keď veríme v Ježiša, denne sa
modlíme a pravidelne chodíme na
svätú omšu, predsa sa potrebujeme
neustále obracať. Možno sa zo všetkých
síl snažíme viesť dobrý život a starať sa
o svoju rodinu. No niekedy možno
druhých posudzujeme a zmýšľame
sebecky. A tak nás Boh žiada, aby sme
sa neustále obracali k nemu s prosbou o
pomoc a uzdravenie.
Boh víta doma každého, kto k nemu
prichádza. Je jedno, či sú tvoje hriechy
malé alebo veľké; on ťa vždy čaká s
otvoreným náručím.

„Otče, ďakujem ti že ma vítaš
doma.“

Liturgický program na 4. pôstny týždeň
Farský kostol
Pondelok: 1.4.
Féria
Utorok: 2.4
Féria

Meretice

16.00
+ z rod. Hudákovej,
Vojtekovej

Streda:

3.4.
Féria
Štvrtok: 4.4.
Féria
Piatok:
5.4.
18.00
1. piatok v mesiaci sv. omša pre deti
+ Ondrej Halický
Sobota
6.4.
Fatimská sobota
Nedeľa 7.4.
5. Pôstna nedeľa

Bzenov

10.30
Za farnosť

18.00
+ Ján Cehlár
18.00
+ z rod. Jurkovej
16.30
sv. omša pre deti
+ Anna Šarišská
8.00 F.S.
+ Ondrej, Mária,
Jozef Šarišskí
8.00
Poď za 50 r. života
Alena

9.15
ZBP rod.
Imricha Svata

Krížové cesty:
Nedeľa - Meretice 14.00 hod. (ženy)
Piatok - Farský kostol 17.30 hod.
(modlia sa deti)
Nedeľa - 14.30 hod. areál kaštieľa
(živá hraná kr. cesta)
Spovedanie pred 1. Piatkom:
utorok - farský kostol - 15.15.hod.,
streda – Bzenov - 17.15.hod.,
štvrtok – Meretice - 17.15. hod.
Odchod autobusu pre deti, ktoré dnes
hrajú krížovú cestu v Prešove, je
o 13.00 hod. Stretnutie je pred
kaštieľom Obecného úradu.

Upratovanie kostola:
6.4. – 13.4.
Kostol
sv.
Martina:
Andrej
Džubanský, Jaroslav Fecko, Terézia
Krigovská, Tomáš Halický
Kostol sv. Imricha: Miroslav Kováč,
Peter Jurko, Peter Čelovský
Kostol
sv.
Ondreja:
Vladimír
Lazorčák, Emília Perháčová, Róbert
Hrubý, Milan Roba, Marek Roba
Vyfarbi obrázok podľa legendy. Čo si
tam našiel, našla? ☺

Farské oznamy
Milodary: Na opravu strechy farského
kostola obetovala Bohuznáma rodina
100€,
Bohuznám
rodina
100€,
Bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať
všetkým darcom.

Púť detí: sa uskutoční 11. mája
(sobota)
2019
v
Obišovciach.
V sakristii môžu rodičia zapísať svoje
detí na túto púť čo najskôr, nakoľko je
potrebné deti zaregistrovať. Kto má
záujem o tričko nech zapíše aj veľkosť.
Taktiež prosím rodičov, ktorí sú
ochotní odviesť deti na túto púť, aby
mi to oznámili.

Fatimská sobota: pri Fatimskej sobote sa
budeme spoločne modliť za obnovenie
a rast viery v našich rodinách
a manželstvách. Na záver fatimskej
soboty budem udeľovať individuálne
požehnanie s Eucharistiou rodinám.
Tak ako je zvykom na 5. Pôstnu nedeľu,
bude v našej farnosti spoločná krížová
cesta celej našej doliny, na ktorej sa
zúčastnia veriaci z farností Bajerov,
Sedlice, Ľubovec, Miklušovce a Klenov.
Krížová cesta bude v areáli Obecného
úradu o 14.30 hod. Opäť naše deti zahrajú
živú hranú krížovú cestu. Aj teraz bude
možnosť
dobrovoľným
príspevkom
pomôcť CZŠ sv. Martina v Radaticiach.
Poprosím, ochotné ženy, aby napiekli
koláče, aby sme mohli aj my pohostiť
veriacich z iných farností. Koláče stačí
priniesť do kaštieľa v nedeľu poobede.
Vopred ďakujem za ochotu a pomoc.

Detské okienko
4. Pôstna nedeľa
Heslo dňa: CHOĎME VO
SVETLE
Čítanie z Evanjelia podľa Jána
Jn 3, 14-21
,,Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho
jednorodeného Syna, aby nezahynul nik,
kto v neho verí, ale aby mal večný život.
Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet
odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.
Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu
viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.
Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a
nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli
odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na
svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky
koná v Bohu.„
ÚLOHA NA DNES:
Choď vo svetle!
Ako sa postavíte k realizácii tejto
úlohy nechám na vás. Môžete si zažať
sviecu a dávať pozor, aby vám vo
vetre nezhasla. Mohli by ste sa vybrať
na výlet do jaskyne, alebo sa zavrieť v
bunkri či skryť sa spolu pod deku a
svietiť si baterkou... Ak je slnečno,
môžete na chvíľu obrátiť tvár k slnku
a opaľovať sa. Alebo si urobíte „nočnú
hru“ a posvietite si trebárs na nejakého
pavúka v lese?

