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KNIŢNÉ OKIENKO  
Adam Szustak OP –  Evanjelium pre 
nenormálnych 

Poľský dominikán Adam Szustak 
dlhé roky pôsobil v Krakove, kde mal 
na starosti dominikánsku pastoráciu 
vysokoškolákov. Teraz ţije v kláštore 
v Lodţi, ale najčastejšie je na cestách. 
Je známym exercitátorom so svojským 
prístupom k textom Svätého písma, 
z ktorých dokáţe „ vydolovať“  mno-
hé netradičné pohľady na ţivot. 
Je autorom desiatok kníh a audiokníh. 

V knihe Evanjelium pre nenormál-
nych sa všetky úvahy a rozjímania 
opierajú o rôzne úryvky zo Svätého 
písma. Autor vo svojej knihe na strane 
70 - 71 píše: 

„ P eter prekračuje okraj lode. 
V diaľke vidí Jeţiša a stále si nie je 
úplne istý, či je to skutočne on. Prosí, 
aby mu dovolil –  ak je to on –  prísť 
k nemu po vode. Voda je miesto, 
kde sídlia démoni, kde sídli zlo, 
všetko to, čo bráni ţiť dobrý ţivot. 
Keď Peter chodí po vode, robí niečo 
omnoho viac neţ len čarovné divadiel-
ko: Peter kráča po hlavách démonov. 
Stúpa po hlavách všetkých svojich 
démonov a topí sa aţ vtedy, keď pre-
stane hľadieť na Jeţiša. Keď totiţ náhle 
zavial vietor silnejšie, Peter sa začal 
báť. Prestal pozerať Jeţišovi do očí 
a padol do vody. Tam, kde sú démoni. 
Jeţiš hneď vystrel k Petrovi ruku 
a zachránil ho. Mierne ho však pokar-
hal: „ Prečo neveríš? Prečo neveríš, 
ţe dokáţeš chodiť po hlave toho, 
čo ti ničí ţivot? Prečo neveríš, ţe ak si 
so mnou, budeš chodiť po svojich 
démonoch a oni na teba nedočiah-
nu? “  Toto je náš cieľ. K tomu smeru-
jeme: aby nám boli podriadení všetci 
démoni, aby ostali tam, kde je 
ich miesto, v hlbinách, a aby nevylie-
zali. Aby sme po nich dokázali kráčať, 
aby sme dokázali do tej hĺbky nepad-
núť, a keď padneme, aby sme dokázali 
chytiť Jeţiša za ruku a zavolať: „ P ane, 
zachráň ma! “  Aby nás opäť vytiahol 
a opäť nás na tú vodu postavil. Len on 
jediný to dokáţe urobiť. Len v ňom je 
to moţné. Hoci by Peter do toho dal 
všetko a snaţil by sa, nikdy by nedoká-
zal chodiť po vode sám. Dá sa to do-
siahnuť len vďaka Jeţišovi. 

Ţijeme vo svete, ktorý nám nahová-
ra, ţe sa všetko zmenilo. Svet nám 
hovorí, ţe nemá zmysel veriť v Boha. 
Ţe sa to neoplatí. Ţe po vode sa nedá 
chodiť, ţe zlo neexistuje, a ak áno, 
nedá sa nad ním zvíťaziť. Vţdy máš 
na výber dve cesty: buď budeš 
pre tento svet nenormálny a budeš 
chodiť po vode, alebo budeš normál-
ny a prijmeš, ţe to nie je moţné. 
Buď prijmeš, ţe svojich démonov, 
svoj strach, svoje slabosti a hriechy 
nepremôţeš, alebo po nich budeš 
kráčať –  a to je moţné len vtedy, 
keď ideš s Jeţišom. Len vtedy, 
keď ideš za tým, ktorý je základom 
všetkého, ktorý všetko stvoril a ku kto-
rému všetko smeruje. “  

MARIÁNSKA ÚCTA  
V čom spočíva pravá úcta k Panne Márii? 

Na otázku „ V čom spočíva pravá úcta k Panne Márii? “  svätý Ľudovít Mária Grignion odpo-
vedá objasnením niekoľkých základných právd. 

Druhá pravda. –  Z toho, čím je Jeţiš Kristus vzhľadom na nás, treba vyvodiť, ţe uţ nepatríme 
sebe, ale ako jeho údy a otroci patríme celí jemu, lebo nás nekonečne draho vykúpil cenou 
svojej krvi. Ešte pred krstom sme patrili diablovi ako jeho otroci, ale krstom sme sa stali majetkom 
Jeţiša Krista. Preto teraz uţ musíme ţiť, pracovať a umierať, len aby sme prinášali ovocie tomuto 
Bohočlovekovi, aby sme ho oslavovali v našich telách a nechávali ho vládnuť v našich dušiach. 
Veď sme jeho trofejou, sme jeho získaným ľudom a jeho dedičstvom. Práve preto nás Duch Svä-
tý prirovnáva: 1) ku stromom zasadeným pozdĺţ vody milosti na poli Cirkvi, ktoré musia prinášať 
ovocie v pravý čas; 2) k ratolestiam viniča, ktorým je Jeţiš Kristus a ktoré musia prinášať dobré 
hrozno; 3) ku stádu, ktorého pastierom je Kristus a ktoré sa musí rozrastať a dávať mlieko; 
4) k úrodnej zemi, ktorú obrába sám Boh a v ktorej sa semená mnoţia a prinášajú tridsaťnásob-
nú, šesťdesiatnásobnú alebo stonásobnú úrodu. Jeţiš Kristus preklial neplodný figovník a odsúdil 
lenivého sluhu, ktorý nevyuţil jeho talent. Toto všetko nám dokazuje, ţe Jeţiš Kristus očakáva 
od nás, cintľavých ľudí, aspoň akési ovocie a vedz, aké: naše dobré skutky, lebo tieto patria jedi-
ne jemu. “   

Pokračovanie na ďalšej strane 

Odvaha (O2H) rozmýšľať 
Z písma –  Jánovo Evanjelium: Jn 3, 1 –  21 

Milý priateľ,v detstve sme ako chlapci pri hrách pouţívali „ tajné písmo “ , aby odkaz mohla 
prečítať len tá osoba, ktorej bol obsah určený. Mojím obľúbeným spôsobom zašifrovania správy 
bolo písanie mliekom na papier. Text sa potom stal viditeľným pohybom papiera nad plameňom 
sviečky. Spôsob tajného písania správ sa nazýva kryptografia. Slovo pochádza z gréčtiny, 
kryptos znamená skrytý a grafein znamená písať.  

Keď som si prečítal príbeh o Nikodémovi, spomenul som si práve na tieto moje záţitky 
s tajným písmom. Aj o Nikodémovi môţeme povedať, ţe je takým „ kryptovaným “  Jeţišovým 
učeníkom. Bojí sa, ţe sa prezradí. Patrí do náboţenskej skupiny farizejov, je členom ţidovskej 
veľrady, dokonca učiteľom Boţieho zákona, poţíva úctu medzi svojimi kolegami a v spoločnosti. 
Ak by sa pridal k Jeţišovi verejne, prišiel by o toto postavenie a výsady. A predsa v jeho vnútri 
horí obrovská túţba stretnúť sa s učiteľom, o ktorom je presvedčený, ţe prišiel od Boha (porov. 
Jn 3,2). Napriek prostrediu, v ktorom vyrástol, má odvahu premýšľať a hľadať pravdu. Nájde si 
cestu - spôsob, aby sa s Jeţišom stretol, aby mu kládol otázky, ktoré mu leţia na srdci a aby po-
zorne počúval odpovede a premýšľal o nich. Aj v Tvojom prostredí ţijú „ kryptokresťania“ .  
Sympatizujú s kresťanstvom, moţno sú aj pokrstení, ale obávajú sa priznať sa ku Kristovi verejne. 
Obávajú sa posmechu rodiny, spoluţiakov, okolia, alebo je to pre nich jednoducho pohodlnejšie. 
Zo svojich príbytkov pozerajú v nedeľné ráno cez záclonu na veriacich, ktorí kráčajú do kostola 
na sv. omšu. Na Vianoce prídu na polnočnú sv. omšu, lebo si bez nej nevedia predstaviť Vianoce. 
Sledujú náboţenské programy v rádiu a televízii a občas si prečítajú na internete duchovné za-
myslenie. Robia to preto, ţe spolu s Nikodémom sú presvedčení, ţe Kristus prišiel od Boha. Milý 
mladý priateľ, v tomto liste im nechcem adresovať slová výčitky. Nevidím do ich vnútra a nepo-
znám dôvody ich správania. Niekedy je to, ţiaľ, aj naše neporiadne ţitie viery, ktoré ich odradilo. 
Chcem sa však prihovoriť Tebe, aby si pamätal na týchto ľudí z Tvojho okolia, ktorí hľadajú Krista. 
Jeţiš neodháňa Nikodéma, keď príde za ním, hoci aj uprostred noci. Rozpráva sa s ním a trpezli-
vo vysvetľuje. Hovorí s ním s úctou, oslovuje ho „ učiteľ “ . Chcem Ťa povzbudiť ku kreatívnosti 
pri šírení evanjelia. Hľadaj spôsoby, aby sa Kristovo evanjelium dostalo nenásilnou formou 
ku „ kryptokresťanom “ . Moţno sú to Tvoji spoluţiaci, niektorý člen Tvojej rodiny, sused... 
Pomáhaj biskupom, kňazom, rehoľným osobám, aby sa slovo evanjelia aj vďaka Tebe stávalo 
účinným v celej spoločnosti. 

Chcem Ťa poprosiť, aby si nikdy nepodľahol domnienke, ţe viera a kresťanstvo sú len niečím 
vnútorným, neviditeľným, zatajeným. Viera sa síce rodí vnútri, ale preniká celú osobu. Nikdy ne-
podceňuj vonkajšie prejavy viery, symboly, liturgiu. Buď plameňom sviečky, vo svetle ktorej sa 
stáva evanjelium viditeľným pre ţivoty druhých. Tvoje preţehnanie sa pred jedlom v školskej 
jedálni je ohlasovaním Krista. Tvoje zachovanie piatkového pôstu uprostred partie kamarátov je 
ohlasovaním Krista. Tvoje rozhodnutie uprednostniť svätú omšu pred návštevou kina je ohlaso-
vaním Krista. Tvoje svätenie nedele, keď nepodľahneš nákupnému pokušeniu je ohlasovaním 
Krista.  

Príbeh Nikodéma sa nekončí v 3. kapitole. Ján sa znova zmieňuje o Nikodémovi v samotnom 
závere svojho evanjelia. Po Jeţišovej smrti prichádza spolu s Jozefom z Arimatey za Pilátom, 
od ktorého ţiadajú Jeţišovo telo, lebo ho chcú dôstojne pochovať (porov. Jn 19,39). Nikodém 
teraz prichádza počas dňa, uţ nebojácne a otvorene. Vychádza z temnoty anonymity do svetla 
svedectva o Kristovi. Prešiel procesom rastu viery. Priznáva sa ku Kristovi. To je prvé viditeľné 
ovocie Jeţišovej smrti na kríţi. 

Ţelám Ti odvahu pri poznávaní Krista a pri vydávaní svedectva o ňom. 
Z katechézy otca Františka Trstenského 

(https://narodnestretnutiemladeze.sk/odvazny-rok/o2h-rozmyslat/)  



 

PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ JÚN 2018 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.06.  piatok  
BO 17:00 

PA 18:00 

02.06.  sobota  PA  08:00 

03.06.  9. nedeľa v období cez rok 
BO 08:00 

PA 10:00 

04.06. pondelok PA 18:00 

05.06. utorok BO 18:00 

06.06.  streda  PA 07:30 

07.06.  štvrtok  PA 18:00 

08.06.  piatok 
BO 17:00 

PA 18:00 

09.06.  sobota PA 08:00 

10.06.  10. nedeľa v období cez rok 
BO 08:00 

PA 09:30 

11.06. pondelok PA 18:00 

12.06. utorok BO 18:00 

13.06. streda PA 07:30 

14.06. štvrtok PA 18:00 

15.06. piatok PA 18:00 

16.06.  sobota  
PA 15:00 

BO 18:00 

17.06.    

11. nedeľa v období cez rok 

zbierka na opravu farského kostola 
PA 08:00 

svätá liturgia BO 11:00 

18.06.  pondelok  PA 18:00 

19.06. utorok BO 18:00 

20.06. streda PA 18:00 

21.06. štvrtok PA 18:00 

22.06. piatok PA 07:30 

23.06. sobota   

24.06.  

12. nedeľa v období cez rok  DV 08:00 

svätá liturgia PA 08:00 

PA 09:30 
zbierka na dobročinné diela Svätého Otca  

BO 11:00 

25.06. pondelok PA 18:00 

26.06. 
utorok 

výročie konsekrácie farského kostola 
PA 18:00 

27.06. streda PA 07:30 

28.06.  štvrtok  PA 18:00 

29.06.   piatok 
BO 17:00 

PA 18:00 

30.06. sobota PA 18:00 

Program sv. omší je iba orientačný pre dopredu nepredvídané okolnosti. 

Rozhodujúce sú oznamy, ktoré sa čítajú a zverejňujú po nedeľnej svätej omši. 

ZO ŢIVOTA  FARNOSTI A CIRKVI 

Tieto slová Ducha Svätého ukazujú, ţe Jeţiš Kristus je 
jediným počiatkom a musí byť aj jediným cieľom všetkých 
našich dobrých skutkov; ţe mu musíme slúţiť, a to nielen 
ako nádenníci za mzdu, ale ako otroci lásky. 
Vysvetlím to bliţšie: Tu na zemi poznáme dva spôsoby, 
ako človek môţe prináleţať druhej osobe, a to sluţbou 
a otroctvom. Podľa toho ich nazývame sluhami 
alebo otrokmi. Sluţbou, ktorá je beţná aj medzi kresťanmi, 
sa nejaký človek zaväzuje slúţiť inému za istý čas a tým si 
vyslúţi istý plat alebo inú odmenu. Otroctvom je človek 
úplne závislý na niekom inom počas celého svojho ţivota 
a musí slúţiť svojmu pánovi bez nároku na akúkoľvek ná-
hradu alebo odmenu –  ako súčasť pánovho majetku, 
nad ktorým má pán právo ţivota a smrti. Sú tri druhy ot-
roctva: otroctvo priro-dzené, nútené a dobrovoľné. Všetky 
stvorenia sú otrokmi Boţími podľa prvého spôsobu: 
„ P ánova je zem a všetko, čo ju napĺňa. “  Diabli 
a zatratení sú otrokmi podľa druhého a spravodliví a svätí 
podľa tretieho spôsobu. Dobrovoľné otroctvo je najdoko-
nalejšie a najlepším spôsobom oslavuje Pána, toho, 
ktorý hľadí na srdce, ktorý si ţiada srdce a ktorý sa nazýva 
Bohom srdca alebo milujúcej vôle. To preto, lebo týmto 
otroctvom si volíme Pána a jeho sluţbu pred všetkým, 
aj tam, kde nás k tomu nezaväzuje prirodzenosť. 

Medzi sluhom a otrokom je zásadný rozdiel: 1) Sluha 
nedáva svojmu pánovi všetko, čím je, ani všetko, čo má 
a ani všetko, čo môţe sám alebo prostredníctvom iných 
nadobudnúť; avšak otrok sa dáva svojmu pánovi celý, 
so všetkým, čo má a so všetkým, čo môţe nadobudnúť, 
bez najmenšej výnimky. 2) Sluha si vyţaduje plácu za svoju 
sluţbu, ktorú vykonáva pre svojho pána; avšak otrok si 
nemôţe nárokovať nič, akokoľvek veľká je vytrvalosť, zruč-
nosť a sila, ktoré musel vynaloţiť pri práci. 3) Sluha môţe 
odísť od svojho pána, kedy sa mu bude chcieť, no najne-
skôr, keď mu skončí čas jeho sluţby; avšak otrok nemá 
ţiadne právo opustiť svojho pána, hoci by sa mu chcelo. 
4) Nad svojím sluhom pán nemá právo ţivota a smrti: 
v prípade, ţe by ho zabil, ako nejaký ťaţný dobytok, do-
pustil by sa nespravodlivej vraţdy; ale nad svojím otrokom 
má pán zákonom ustanovené právo ţivota a smrti: môţe 
ho predať komukoľvek, alebo i zabiť; proste tak –  prepáč 
mi toto prirovnanie –  ako nakladá so svojím koňom. 
5) A nakoniec, sluha je len dočasne v sluţbe u svojho pána, 
avšak otrok navţdy. V našej ľudskej spoločnosti niet ničoho 
takého, čo by nás urobilo viacej závislými od niekoho iné-
ho neţ otroctvo. A takisto ani medzi kresťanmi niet ničoho, 
čo by nás urobilo závislejšími na Jeţišovi Kristovi a jeho 
svätej matke neţ dobrovoľné otroctvo podľa príkladu sa-
mého Jeţiša, ktorý z lásky k nám „ prijal prirodzenosť slu-
hu “ , a príkladu svätej Panny, ktorá sa sama nazvala slu-
ţobnicou a otrokyňou Pána. 

Musíme byť Kristovi a slúţiť mu nie iba ako obyčajní naj-
atí sluţobníci, ale ako zamilovaní otroci, ktorí sa dávajú 
a zverujú z veľkej lásky ako otroci do sluţby tomu, 
koho milujú, len preto, aby mali tú česť, ţe mu môţu patriť. 
Pred krstom sme boli diablovými otrokmi a krst nás urobil 
otrokmi Jeţiša Krista: niet tretej moţnosti, lebo kresťan je 
buď diablovým alebo Kristovým otrokom. 

Vydáva Rímskokatolícka cirkev, farnosť Parchovany  

pre vnútornú potrebu.  

Za vydanie zodpovedá správca farnosti s redakčnou radou.  
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu textov a nezodpovedá 

za prípadné porušenie autorského zákona.  

Kontakt: telefón - 0948 702 271,  
e-mail: parchovany@rimkat.sk 

Skutočné náklady na jeden výtlačok sú 0,12 €. 

Stav finančných prostriedkov k 31.05.2018: 

Stav na účtoch      27 006,85 € 

Stav v pokladni     855,20 € 

Spolu       27 862,05 € 


