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P18 - ODVÁŢNY ROK  

Andrea Tornielli - František: Meno 

Boha je Milosrdenstvo  

Kniha Meno Boha je Milosrden-

stvo prináša úprimný a otvorený 

rozhovor vatikanistu Andrea Tor-

nielli s pápeţom Františkom. 

V rozhovore pápeţ prostredníc-

tvom spomienok z mladosti a dojí-

mavých skúseností zo svojej pasto-

račnej činnosti vysvetľuje dôvody, 

prečo si ţelal vyhlásiť mimoriadny 

Svätý rok milosrdenstva. Kniha vyšla 

súčasne v 86 krajinách. Nechajme 

hovoriť pápeţa Františka 

(s. 72 –  73): 

„ K eď sa človek cíti trochu istejší, 

začína si privlastňovať schopnosti, 

ktoré nie sú jeho, ale patria Pánovi. 

Úţas sa postupne degraduje a to je 

základom klerikalizmu alebo posto-

ja tých, čo sa povaţujú za čistých. 

Prevláda formálne pri ľnutie 

k normám, k nášmu spôsobu mys-

lenia. Úţas upadá, veríme, ţe všet-

ko zvládneme sami, ţe protagonis-

tami sme my. A ak je taký človek 

Boţím sluţobníkom, nakoniec sám 

seba presvedčí, ţe je oddelený 

od ľudu, ţe je pánom učenia, vlast-

níkom moci, uzavretý pred Boţími 

prekvapeniami. Veľa mi hovorí vý-

raz „ úpadok úţasu “ . Občas som 

sa pristihol pri myšlienke, ţe niekto-

rým príliš prísnym ľuďom by sa ziš-

lo, keby sa pošmykli, lebo ak by 

uznali, ţe sú hriešni, stretli by Jeţiša. 

Opäť mi prichádzajú na um slová 

Boţieho sluţobníka Jána Pavla I., 

ktorý počas istej stredajšej audien-

cie povedal: „ Pán tak miluje poní-

ţenosť, ţe niekedy pripustí ťaţké 

hriechy. Prečo? Aby tí, ktorí ich spá-

chali, zostali pokorní, keď ich oľutu-

jú. Človeku ani nenapadne, 

aby sa povaţoval za polovičného 

anjela, keď vie, ţe spáchal ťaţký 

hriech. “  O pár dní neskôr ten istý 

pápeţ pripomenul, ţe svätý Franti-

šek Saleský hovorieval o „ našich 

milých nedostatkoch “ . „ Boh od-

sudzuje nedostatky, lebo sú to ne-

dostatky. Na druhej strane však má 

v istom zmysle nedostatky rád, lebo 

mu umoţňujú prejaviť svoje milosr-

denstvo a nám pomáhajú zostať 

pokornými, ale aj pochopiť nedos-

tatky nášho blíţneho a brať 

na ne ohľad. “  

Odvaha (O2H) ţiť v pravde 

Z písma –  Jánovo Evanjelium: Jn 4, 1 –  42 

Milý smädný priateľ, spomeň si na chvíľu, keď si pociťoval príšerný smäd. Takých skúse-

ností asi nie je veľa, pretoţe v civilizovanej spoločnosti nájdeme na kaţdom kroku miesto, 

kde sa môţeme osvieţiť vodou –  zadarmo alebo za peniaze. Ale predsa, aj moderná spo-

ločnosť prináša situácie, kedy je túţba po vode silná a neuhasená. Niekedy počúvame  

o tom, ţe v letnom období sa na diaľnici kvôli autonehode vytvorili také kolóny, ţe záchra-

nári museli ľuďom roznášať vodu. Teda, hoci máme všetko pod kontrolou, aj tak sa môţe 

vyskytnúť chvíľa, kedy smäd číha na náš ţivot. Alebo, ak miluješ prírodu a chodíš do hôr, 

poznáš ten pocit, keď v páľave slnka lozíš po skalných chodníkoch a došla Ti voda. 

Nikde na okolí nie je stánok s občerstvením... Vtedy je kaţdý, kto sa Ti dá napiť, 

priateľ –  záchranca. 

Takto si aspoň trochu vieme pred-

staviť, čo to znamená, keď si aj náš 

Priateľ –  Jeţiš pýta vodu (H2O). 

Aj Jeţiš bol smädný a sadol si 

k studni. Vtedy sa nečakane priho-

voril ţene –  Samaritánke a povedal 

jej :  „ D a j  sa mi napiť! “ .  

V tomto postoji bol Jeţiš príkladom 

odvahy (O2H). Ţidia sa so Samari-

tánmi nestretávali a v tej dobe ne-

bolo pre muţa dovolené rozprávať 

sa osamote so ţenou. Jeţiš však 

búral bariéry. No nie v tom zmysle, 

ako to dnes často robia mnohí mla-

dí ľudia –  búrajú všetky konvencie, 

zauţívané spôsoby slušnosti, zdvorilosti, jemnocitného správania sa v slove, v správaní sa 

na hlučných podujatiach... I tam sa často búrajú bariéry, ale –  povedzme si pravdu –  

na to netreba aţ tak veľa odvahy. To by sme skôr nazvali nespútanosťou. Jeţiš, keď búra 

bariéry, robí tak preto, aby zaniesol radostnú zvesť o Bohu aj k tým, u ktorých by to bolo 

prekvapivé. V tom je vzorom odvahy. 

Jeţiš bol smädný po vzťahoch cez ktoré prinášal posolstvo radosti a spásy. Boh je vzorom 

tohto smädu po vzťahoch. Boh sám ţije vo vzťahoch –  v Trojici. A tento smäd po vzťahoch 

vyjadril aj v tom, ţe nám poslal svojho Syna, ktorý sa stal podobným nám vo všetkom 

okrem hriechu. Tak veľmi túţil vstúpiť do vzťahu k nám, ţe sa k nám zníţil. A Jeţiš vo svojej 

prosbe k Samaritánke: „ Daj sa mi napiť! “ , vyjadruje svoju túţbu vstúpiť do vzťahu. 

Lebo vzťah je prvý kontakt viery.  

Milý priateľ, určite aj Ty cítiš smäd po pravdivom poznaní seba, po pravých hodnotách, 

po niečom, čo by napĺňalo Tvoj ţivot nielen na krátku chvíľu, ale čo by uhasilo Tvoj smäd. 

Na diaľnici ţivota, ktorou cestuješ, či na skalných chodníkoch svojej ţivotnej cesty, 

ktorou putuješ, prichádzajú momenty, kedy obzvlášť pociťuješ smäd. Svet Ti ponúka mnoho 

príleţitostí, ako uhasiť smäd. Ponúka ti svoje „ pravdy “ . No i Jeţiš –  Priateľ i Záchranca, 

Ti ponúka prameň ţivej vody. Rozhodnúť sa vstúpiť do vzťahu s ním, rozhodnúť sa ţiť 

svoju vieru v spoločenstve, si vyţaduje odvahu –  pravdivo si priznať svoju slabosť 

a napiť sa. Chce to odvahu zanechať staré spôsoby ţivota. Chce to odvahu prísť 

do centra oázy, do spoločenstva ľudí ţivej viery, kde prebýva náš Pán –  ten, ktorý je pra-

meňom ţivej vody, ten, ktorý je Pravda. Chce to odvahu ostať niekedy sám na kríţi, 

ako ostal náš Pán. Chce to odvahu vykročiť na cestu, ktorá nie je cestou bez kríţa, 

ale ktorá je cestou opravdivej radosti. 

Neboj sa, napi sa a ţi v Pravde... 

Z katechézy otca biskupa Mareka Forgáča 

(https://narodnestretnutiemladeze.sk/odvazny-rok/o2h-zit-v-pravde/) 



 

ZO ŢIVOTA  FARNOSTI A CIRKVI 

PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ JÚL 2018 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.07.  13. nedeľa v období cez rok 
BO 08:00 

PA 10:00 

02.07. pondelok PA 18:00 

03.07. utorok PA 18:00 

04.07.  streda  PA 18:00 

05.07.   
štvrtok  

slávnosť svätého Cyrila a Metoda 

BO 08:00 

PA 09:30 

06.07.  piatok PA 07:30 

07.07.  sobota PA 18:00 

08.07.  
14. nedeľa v období cez rok 

svätá liturgia 
BO 11:00 

09.07. pondelok PA 18:00 

10.07. utorok BO 18:00 

11.07. streda PA 07:30 

12.07. štvrtok PA 18:00 

13.07. piatok PA 18:00 

14.07.  sobota  PA 18:00 

15.07.     

15. nedeľa v období cez rok DV 08:00 

svätá liturgia PA 08:00 

zbierka na opravu farského kostola PA 09:30 

 BO 11:00 

16.07.  pondelok  PA 18:00 

17.07. utorok BO 18:00 

18.07. streda PA 18:00 

19.07. štvrtok PA 18:00 

20.07. piatok PA 18:00 

21.07. sobota PA 07:30 

22.07.   
16. nedeľa v období cez rok  PA 09:30 

odpustová slávnosť BO 10:30 

23.07. pondelok PA 18:00 

24.07. utorok PA 18:00 

25.07. streda PA 07:30 

26.07.  
štvrtok 

slávnosť titulu filiálneho kostola 
BO 18:00 

27.07.   piatok PA 18:00 

28.07. sobota PA 18:00 

29.07 
BO 08:00 

17. nedeľa v období cez rok   
PA 09:30 

30.07 pondelok PA 18:00 

31.07 utorok BO 18:00 

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

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

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

1. Nahlásenie krstu 

Rodičia maloletých detí i dospelí katechumeni musia 

byť upovedomení o zásadách spracúvania osobných 

údajov buď nahliadnutím do tlačenej verzie smernice 

alebo upovedomením o existencii webstránky 

gdpr.kbs.sk. 

Správca farnosti je povinný do administratívnych 

podkladov pre vysluhovanie sviatostí zahrnúť nasledov-

nú formuláciu: „ Dotknutá osoba svojím podpisom 

potvrdzuje, ţe sa oboznámila s princípmi ochrany 

osobných údajov Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej 

republike. “  Ak nie je moţné text zahrnúť priamo 

do konkrétneho formulára, je moţné nechať si vyhoto-

viť pečiatku s uvedeným textom, kde sa dotknutá osoba 

podpíše. Všetky dotknuté plnoleté osoby musia podpí-

sať toto poučenie, bez neho nie je moţné sviatosť vy-

slúţiť (ide o zákonnú poţiadavku „ plnenie zmluvy “ ).  

Uvedená formulácia by mala byť súčasťou aj elektro-

nických formulárov. V prípade, ţe to nie je technicky 

moţné realizovať, odporúčame pouţiť pečiatku. 

2. Komu môţe správca farnosti vydať výpis 

z matriky 

Výpis z matriky môţe vydať správca farnosti iba takej 

osobe, ktorá je uvedená v matrike a ktorej sa príslušný 

výpis týka (napríklad jednému z rodičov maloletého 

dieťaťa v prípade 1. svätého prijímania alebo birmovky). 

Iným osobám môţe vydať správca farnosti výpis 

z matriky iba na základe písomného splnomocnenia 

dotknutej osoby, ktorej sa výpis týka a to iba 

v zalepenej obálke na meno dotknutej osoby. Prevzatie 

obálky má splnomocnená osoba pri prevzatí podpísať 

v Knihe vydaných odpisov z matriky pre tieto účely 

a pre prípad kontroly zo strany Úradu. 

3. Posielanie osobných údajov dotknutej osoby 

emailom 

Osobné údaje nesmú byť súčasťou nezabezpečenej 

emailovej komunikácie. V cirkevnom prostredí je bez-

pečné pouţívať uzavreté komunikačné systémy partiku-

lárnych cirkví. Nie je moţné na tieto účely pouţívať 

osobné / súkromné emailové schránky (gmail, hotmail, 

post, pobox, centrum a podobne) mimo informačných 

systémov partikulárnych cirkví. V prípade potreby 

sa obráťte na kontakty uvedené v sekcii Informačné 

technológie na stránke gdpr.kbs.sk. 

Vydáva Rímskokatolícka cirkev, farnosť Parchovany  

pre vnútornú potrebu.  

Za vydanie zodpovedá správca farnosti s redakčnou radou.  

Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu textov a nezodpo-
vedá 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 30.06.2018: 

Stav na účtoch      26 955,60 € 

Stav v pokladni        1 989,91 € 

Spolu         28 945,51 € 


