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P18 - ODVÁŢNY ROK  

Sarah Youngová –  JEŢIS DNES  
(Preţívanie nádeje prostredníc-
tvom Jeho Prítomnosti) 

Sarah Youngová ţije momen-
tálne spolu so svojím manţelom 
v Spojených štátoch. Niekoľko 
rokov pôsobili ako misionári 
v Japonsku a Austrálii. Autorka 
napísala knihu počas veľmi ťaţ-
kého obdobia svojho ţivota. 
Slová Biblie a Jeţišova prítom-
nosť však boli blízko, prinášali 
jej nádej a potešovali ju kaţdý 
deň. Kniha obsahuje 150 zamys-
lení, ktoré sú doplnené citátmi 
o nádeji od kresťanských auto-
rov a z Biblie. V zamyslení č. 36 
na strane 82 - 83 sa píše: 

„ S om v tvojom strede a Som 
mocný! Práve tak, ako je Slnko 
v strede slnečnej sústavy, Som 
aj Ja v strede celej tvojej bytosti 
–  f yzickej, emocionálnej 
a duchovnej. Ja, Všemocný, 
čo stvoril vesmír, ţijem v tvojom 
vnútri! Nech sa táto ohromujúca 
pravda ozýva v tvojej mysli 
a vsiakne do najhlbšieho vnútra 
tvojej bytosti. Zamysli sa 
nad tým, čo znamená, 
ţe v tvojom vnútri prebýva toľko 
sily. Jedným z dôsledkov je, 
ţe sa nemusíš trápiť, ţe ti chýba 
sila. V skutočnosti sa Moja sila 
najdokonalejšie prejavuje v tvojej 
slabosti. Často si pripomínaj, 
ţe ţijem v tvojom vnútri 
a ţe Som Všemocný! Nech tvoje 
vedomie Mojej trvalej Prítom-
nosti vyháňa skleslosť a napĺňa 
ťa veľkou radosťou. Tým, ţe Môj 
Ţivot vteká do tvojho, posilňuje 
ťa boţskou mocou. “   

„ H ospodin, tvoj Boh je 
uprostred teba ako zachraňujúci 
hrdina. On radostne zaplesá 
nad tebou, obnoví ťa vo svojej 
láske, bude s plesaním jasať 
nad tebou “  (Sofoniáš 3,17 - 
ECAV)  

„ On [Boh]mi povedal: „ Stačí 
ti moja milosť, lebo sila sa 
dokonale prejavuje v slabosti.
“  A tak sa budem radšej chváliť 
svojimi slabosťami, aby vo mne 
prebýva la Kr is tova s i la . 
Preto mám záľubu v slabostiach, 
v  p o t u p e ,  v  n ú d z i , 
v prenasledovaní a v úzkostiach 
pre Krista: lebo keď som slabý, 
vtedy som silný. “  (2 Kor 12,9 –  
KAT) 

„ T omu však, ktorý vás môţe 
u c h r á n i ť  p r e d  p á d o m 
a nepoškvrnených postaviť 
s plesaním pred svoju slávu. “  
(Júdov 24 –  EKU)  

MARIÁNSKA ÚCTA  

Odvaha (O2H) nechať sa uzdraviť 
Z písma –  Jánovo Evanjelium: Jn5, 1 –18 

Milí mladí priatelia, ţijeme na Slovensku, v krajine, ktorú Pán Boh poţehnal mnohými prameňmi, 
z ktorých vyviera liečivá voda. Voda, ktorá uzdravuje rozličné choroby. Záleţí len na tom, aby človek poznal 
mapu a vybral sa do tých správnych kúpeľov. Napr. u nás, na Sliači, sa v kúpeľoch liečia srdcovo-cievne ocho-
renia. V mojom liste ale nechcem písať o našich kúpeľoch, hoci sú unikátne. Chcem Vám niečo napísať o vod-
nej nádrţi, ktorú spomína sv. Ján vo svojom evanjeliu v 5. kapitole, verše 1 aţ 18. Moţno si niektorí spomenie-
te, ţe nás príbeh o Jeţišovi v tejto kapitole zavedie do Jeruzalema. Konkrétnejšie –  ku najznámejšej stavbe 
mesta –  ku chrámu. Severne od neho, pri Ovčej bráne, bol „ r ybník “ , po hebrejsky ho volali Betsata. Mal 
5 stĺporadí a pod nimi leţalo mnoţstvo všelijako chorých ľudí. Boli tam slepí, chromí, ochrnutí. A bol tam 
aj človek chorý uţ 38 rokov. Ak by ste si nevedeli spomenúť, nič si z toho nerobte, ale niečo urobte! Prečítajte 
si ten príbeh. �  

Vţdy, keď čítame príbehy z Biblie, sú to starostlivo napísané slová a vety, ktoré ukrývajú v sebe mnoţstvo 
významov. Príbehy, ktoré sa zrodili v lone Cirkvi, boli starostlivo uchovávané a premeditované, aby zodpove-
dali pravdivej skutočnosti a preto sú veľmi vzácne. Aj príbeh, o ktorom Vám chcem niečo napísať je taký a je 
o uzdravení. Ba presnejšie o odvahe nechať sa uzdraviť! Teda nie o uzdravení všetkých chorých, ktorí tam 
vtedy leţali, ale toho naposledy spomenutého, človeka chorého 38 rokov. Prečo je to práve o ňom? A čo to 
má spoločné s Vami, ktorí ste oproti nemu mladí, zdraví a plní chuti do ţivota? Poďme na to! V biblickom 
význame 40 rokov bola jedna generácia, jeden ľudský ţivot. Ak si predstavíte človeka, ktorý bol chorý 38 ro-
kov, tak budete so mnou súhlasiť, ţe je to skoro celý ţivot. Chýbajú uţ len 2 roky. Jeţiš sa práve k tomuto 
chorému sklonil, lebo on môţe reprezentovať kaţdého z nás. Videl ho tam leţať a poloţil mu zvláštnu otázku: 
„ C hceš vyzdravieť? “  To je riadne čudné, veď kto by nechcel. Kaţdý by chcel. Hm, ale naozaj kaţdý? Pred-
stavujem si seba: som celý ţivot chorý, mám pred sebou kúsok ţivota, jeho záver, nebolo by mi fuk, ako to uţ 
dopadne, keďţe som celý ţivot stratil? Čo uţ zachránia nejaké 2 roky bez choroby? A zdá sa, ţe podobne 
uvaţuje aj náš chorý v Jeruzaleme. Hovorí Jeţišovi niečo, čo často počúvam z úst aj mladých, moţno najmä 
vtedy, keď sa boja povedať nie. A to je odpoveď: NEVIEM. Čo všetko je za tou odpoveďou? Moţno to, 
ţe neviem ako, alebo aj ţe sa niečo nedá, ţe nemám silu, alebo nemám chuť, a moţno aj ţe nemám odvahu... 
Bola to odpoveď človeka, ktorý bol chorý na jednu veľmi nebezpečnú chorobu - na rezignáciu! 

Čo znamená toto slovo, odkiaľ ho máme? Myslím, ţe bolo odvodené od slovesa, ktoré poznáme v angličti-
ne „ to sign “  –  zapísať sa na niečo, upísať sa niečomu, zaujímať sa o niečo. Opak je „ to re-sign“  –  vzdať 
sa úsilia o niečo, zatrpknúť, pasívne sa odovzdať ţivotu. A práve rezignovanosť je zvláštnou chorobou. Lebo si 
myslím, ţe s ňou zápasia všetci ľudia bez ohľadu na vek. Odkiaľ sa táto choroba vlastne rodí? Ako sa dá na ňu 
ochorieť? Myslím si, ţe sa rodí zo sklamania. Lepšie povedané zo sklamaní, ktorých býva viac neţ len jedno. 
Keby som sa na chvíľu zamyslel, alebo keby si sa aj Ty zamyslel a pripomenuli by sme si svoje sklamania... Cítiš 
sa zdravší alebo viac chorý??? 

Čo myslíš, nie je rezignácia niečo také ako neschopnosť stáť na vlastných nohách? A naopak schopnosť 
postaviť sa na vlastné nohy nie je uzdravením? Ja sa odvaţujem povedať, ţe Jeţiš je prameňom uzdravujúcej 
vody, ktorá lieči rezignáciu človeka.  

Čo to znamená pre Teba mať odvahu nechať sa uzdraviť? Pápeţ František na vigílii SDM 2016 v Krakove 
povedal mladým, aj nám všetkým, ţe máme vstať z gaučov. Tie sú síce pohodlné na leţanie a komfortnú re-
zignáciu, ale nie sú miestom, na ktorom máme preleţať svoj ţivot. Na záver tohto môjho listu asi teda nechám 
prehovoriť pápeţa samotného: „ P riatelia, Jeţiš je Pánom rizika, je Pánom toho, čo vţdy presahuje „ poza". 
Jeţiš nie je Pánom komfortu, istoty a pohodlnosti. Na to, aby sme nasledovali Jeţiša, je potrebné mať dávku 
odvahy, je potrebné rozhodnúť sa zameniť diván za pár topánok, ktoré ti pomôţu kráčať po cestách, 
o ktorých si nikdy ani nesníval a ani len nepomyslel, po cestách, ktoré môţu otvoriť nové obzory, schopné 
nakaziť radosťou, tou radosťou, ktorá sa rodí z lásky Boha. Drahí priatelia, všetci sme povolaní experimentovať. 
Boh od teba niečo očakáva, Boh od teba niečo chce, Boh na teba čaká. “  

A tak kaţdému z Vás, milí mladí priatelia, ţehnám odvahu nechať sa uzdraviť Jeţišom. Aby ste mohli znovu 
a znovu vstávať zo svojich rezignácií a vykročiť a chodiť na vlastných nohách po cestách k novým horizontom.  

Z katechézy otca DominikaMarkoša 
(https://narodnestretnutiemladeze.sk/odvazny-rok/o2h-nechat-sa-uzdravit/) 

V čom spočíva pravá úcta k Panne Márii? 
Na otázku „ V  čom spočíva pravá úcta k Panne Márii? “  svätý Ľudovít Mária Grignion odpovedá objasne-

ním niekoľkých základných právd. 
Tretia pravda. –  Musíme sa zbaviť toho, čo je v nás zlé. –  Naše najlepšie činy sa obyčajne poškvrnia 

a znehodnotia zlým základom, ktorý je v nás. Keď nalejeme číročistú vodu do zapáchajúcich nádob alebo víno 
do suda napáchnutého iným vínom, číra voda i dobré víno sa zničia a ľahko zosmradnú. Podobne, keď Boh 
vloţí svoje milosti, nebeskú rosu alebo jemné víno svojej lásky do našej duše poznačenej dedičným 
a osobným hriechom, zlý kvas a zlý základ, ktoré v nás hriech zanechal, obyčajne znehodnotia a znečistia tieto 
Boţie dary. A naše činy, i tie najušľachtilejšie, nimi napáchnu. Preto na dosiahnutie dokonalosti, ktorú prináša 
iba spojenie s Jeţišom Kristom, je veľmi dôleţité vzdať sa všetkého, čo je v nás zlé: inak náš Pán, ktorý je neko-
nečne čistý a ktorý nekonečne nenávidí i tú najmenšiu poškvrnu duše, nás odvrhne spred svojich očí a vôbec 
sa s nami nespojí. 

Aby sme sa mohli vyprázdniť, v prvom rade musíme za pomoci Ducha Svätého dobre spoznať náš zlý zá-
klad, našu neschopnosť vykonať akékoľvek dobro potrebné k spáse, našu krehkosť vo všetkom, našu neustálu 
vrtkavosť, našu nehodnosť akejkoľvek milosti, ako aj našu všetko prenikajúcu neprávosť. Hriech nášho praotca 
nás všetkých skoro úplne zničil, nakysol, nadul a skazil tak, ako kvasnice nakysnú, nadujú a premenia cesto, 
do ktorého sa dajú. Naše osobné hriechy, či uţ smrteľné alebo ľahké, aj keď uţ odpustené, zväčšili našu ţia-
dostivosť, krehkosť, nestálosť a našu skazenosť a tieţ zanechali v našej duši škodlivé zvyšky. 

Pokračovanie na ďalšej strane 



 

ZO ŢIVOTA  FARNOSTI A CIRKVI 

PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ AUGUST 2018 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.08.  streda  PA 18:00 

02.08.   štvrtok PA 18:00 

03.08.   piatok  
BO 17:00 

PA 18:00 

04.08.  sobota PA 18:00 

05.08.   18. nedeľa v období cez rok  
BO 08:00 

PA 09:30 

06.08. pondelok BO 18:00 

07.08. utorok PA 18:00 

08.08. streda PA 07:30 

09.08. štvrtok PA 18:00 

10.08. piatok PA 07:30 

11.08.  sobota    

12.08.      19. nedeľa v období cez rok  
PA 09:30 

BO 11:00 

13.08.  pondelok  PA 18:00 

14.08. utorok PA 18:00 

15.08.  
streda 

slávnosť Nanebovzatia Panny Márie  

BO 17:00 

PA 18:00 

16.08. 
štvrtok 

slávnosť titulu farského kostola 
PA 18:00 

17.08. piatok PA 18:00 

18.08.  
sobota  

dni obce 

PA 13:30 

BO 18:00 

19.08.   

BO 08:00 20. nedeľa v období cez rok  

DV 08:00 odpustová slávnosť 

zbierka na opravu farského kostola PA 09:30 

20.08. pondelok PA 18:00 

21.08. utorok BO 18:00 

22.08. streda PA 07:30 

23.08.  štvrtok PA 18:00 

24.08.   piatok PA 18:00 

25.08. sobota PA 18:00 

26.08. 

21. nedeľa v období cez rok   DV 08:00 

PA 08:00 svätá liturgia 

PA 09:30  

BO 11:00  

27.08. pondelok PA 18:00 

28.08. utorok BO 18:00 

29.08 streda PA 18:00 

30.08 štvrtok PA 18:00 

31.08 
piatok 

deň farskej poklony 
PA 18:00 

Program sv. omší je iba orientačný pre dopredu nepredvídané okolnos-
ti. Rozhodujúce sú oznamy, ktoré sa čítajú a zverejňujú po nedeľnej 
svätej omši. 

Telá máme také zničené, ţe ich Duch Svätý nazýva hriešnymi 
telami, počatými v hriechu, ţivenými v hriechu a schopnými 
všetkých neprávostí. Sú to telá nakazené tisícerými chorobami, 
zo dňa na deň viac sa rozpadajúce, plodiac iba svrab, červač 

a hnilobu. Naša duša, spojená s telom, sa stala takou zmysel-
nou, ţe je nazývaná telom: kaţdé telo porušilo svoju cestu. 
Naším dedičstvom sú: duchovná pýcha a slepota, zaťatosť srd-
ca, slabosť i nestálosť duše a telesná ţiadostivosť, búriace sa 
pudy a choroby. Od prírody sme pyšnejší neţ pávi, prízemnejší 
neţ ropuchy, podlejší neţ capi, závistlivejší neţ hadi, paţravejší 
neţ prasatá, zlostnejší neţ tigri, lenivejší neţ korytnačky, kreh-
kejší neţ trstina a nestálejší neţ veterníky. V našom vnútri má-
me iba ničotu a hriech a zasluhujeme si iba Boţí hnev a večné 
peklo. 

Môţeme sa potom ešte diviť, keď náš Pán hovorí, ţe tí, čo ho 
chcú nasledovať, musia zaprieť samých seba a znenávidieť svoj 
ţivot; a ţe tí, čo si zamilujú svoj ţivot, ho stratia, a tí, čo ho zne-

návidia, zachránia si ho? Táto nekonečná Múdrosť, ktorá nič 
neprikazuje bez dôvodu, nám prikazuje nenávidieť samých 
seba iba preto, ţe sme veľmi hodní nenávisti: nikto nie je taký 
hodný lásky ako Boh a nikto nie je taký hodný nenávisti ako my 
sami. 

V druhom rade, aby sme sa mohli vyprázdniť, musíme kaţ-
dým dňom odumierať sebe samým: čo značí, ţe sa musíme 
vzdať uţívania duševných schopností a telesných zmyslov; ţe sa 
musíme pozerať, akoby sme sa vôbec nepozerali, počúvať, 
akoby sme vôbec nepočúvali, slúţiť si vecami tohoto sveta, 
akoby sme si nimi vôbec neslúţili. A toto svätý Pavol nazýva 
kaţdodenným zomieraním. „ Ak pšeničné zrnko nepadne 
do zeme a neodumrie, ostane zemou a vôbec neprinesie dob-
rú úrodu. “  (Jn 12,24) Ak neodumrieme sami sebe a ak nás 

ani naše najsvätejšie poboţnosti neprivedú k tejto nevyhnutnej 
a plodnej smrti, neprinesieme ţiadne hodnotné ovocie, 
a preto sa nám tieto poboţnosti stanú zbytočnými. Všetky naše 
spravodlivosti budú takto poškvrnené našou sebaláskou 
a svojvoľnosťou, a preto Boh opovrhne i tými najväčšími obeta-
mi a najlepšími činmi, akých len budeme schopní. Potom sa 
v hodine našej smrti nájdeme s prázdnymi rukami, bez čností 
a zásluh a nenájde sa v nás ani iskierka čistej lásky, ktorá je 
daná jedine tým dušiam, ktoré zomreli samy sebe 
a ktorých ţivot je v Jeţišovi Kristovi ukrytý v Bohu. 

Po tretie, musíme si vybrať spomedzi všetkých poboţností 
k svätej Panne ako najlepšiu a najsvätejšiu práve tú poboţnosť, 
ktorá nás najviac priblíţi k tomuto odumretiu sebe. Lebo ne-

smieme veriť, ţe všetko, čo sa blyští, je zlato, ţe všetko, čo je 
sladké, je med a ţe všetko, čo je ľahké a praktizované väčšinou, 
je zároveň aj najviac posväcujúce. Tak ako existujú tajomstvá 
prírody na rýchle, nenákladné a jednoduché vykonanie priro-
dzených úkonov, tak existujú aj nadprirodzené tajomstvá 
na rýchle vykonanie nadprirodzených úkonov s jemnosťou 
a ľahkosťou: ako sa vyprázdniť sám zo seba, ako sa naplniť 
Bohom a stať sa dokonalým. Spôsob úcty, ktorý ti chcem vyja-
viť, je jedným z takýchto tajomstiev Boţej milosti. Je neznámy 
obrovskému počtu kresťanov, iba malý počet náboţných ľudí 
ho pozná a ešte menší počet ho ţije a vychutnáva. Aby sme ho 
mohli začať odhaľovať, hľa, tu nasleduje štvrtá pravda, ktorá je 
dôsledkom tejto tretej. 

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 31.07.2018: 

Stav na účtoch      27 955,37 € 

Stav v pokladni       1 361,64 € 

Spolu        29 317,01 € 


