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P18 - ODVÁŢNY ROK  

DOCAT –  Sociálna náuka Cirkvi pre 
mladých 

DOCAT je zrozumiteľné preroz-
právanie náuky o spoločnosti 
a sociálnej náuky, ako ju rozvíja 
Katolícka cirkev vo svojich najdôleţi-
tejších dokumentoch počnúc pápe-
ţom Levom XIII. Túto knihu vydala 
Rakúska biskupská konferencia 
s cirkevným schválením Pápeţskej 
rady na podporu novej evanjelizácie 
zo 7. apríla 2016. V predhovore 
pápeţ František píše (výber zo strán 
10 - 13): 

„ M ilí mladí priatelia, môj pred-
chodca pápeţ Benedikt XIV. vám 
dal do rúk katechizmus pre mladých 
–  YOUCAT. Rád by som vám dnes 
odovzdal ďalšiu knihu –  DOCAT, 
ktorá obsahuje sociálnu náuku Cir-
kvi. V názve skrýva anglické sloveso 
„ t o do “ , čo znamená robiť, konať. 
DOCAT odpovedá na otázku: 
„ Č o robiť? “  Je akoby návodom 
na pouţitie, ktorý nám pomáha 
pretvárať najprv nás samých, potom 
naše najbliţšie okolie a napokon 
svet. Silou evanjelia totiţ môţeme 
skutočne zmeniť svet. 

Milí mladí priatelia! Zem, plnú 
teroru a násilia, môţe urobiť ľud-
skejšou iba obrátenie srdca. 
A to znamená trpezlivosť, spravodli-
vosť, rozváţnosť, dialóg, nepodpla-
titeľnosť, solidaritu s obeťami, chu-
dobnými a najchudobnejšími, bez-
hraničnú obetavosť, lásku, ktorá ide 
za druhého aţ na smrť. Len čo to 
pochopíte do hĺbky, môţete 
ako kresťania, ktorí sa angaţujú 
za druhých, premeniť svet. 
Tak ako to teraz vo svete chodí, to 
nemôţe zostať. Ak v týchto časoch 
nejaký kresťan odvracia pohľad 
od núdze najchudobnejších 
z  chudobných ,  potom to 
v skutočnosti nijaký kresťan nie je.  
 Keď vás teraz pozývam, aby ste 
sa zoznámili so sociálnou náukou 
Cirkvi, nesnívam o nejakých skupi-
nách, sediacich a diskutujúcich nie-
kde pod stromami. Aj to je dobré 
a robte to! Môj sen je však väčší –  
ţelal by som si milión mladých kres-
ťanov, najlepšie celú jednu generá-
ciu, ktorá by bola pre svojich súčas-
níkov „ chodiacou sociálnou náu-
kou “ . Svet zmenia iba ľudia, 
ktorí sa zaň angaţujú, ktorí s ním 
pôjdu na periférie i doprostred špi-
ny. Choďte aj do politiky a bojujte 
za spravodlivosť a ľudskú dôstojnosť 
pre tých najchudobnejších. Vy všetci 
ste Cirkev. Starajte sa o to, aby sa 
Cirkev menila, aby v nej bol ţivot 
v dôsledku výzvy, ktorou je volanie 
tých, čo prišli o svoje práva, nárek 
tých, ktorí trpia núdzou a o ktorých 
sa nikto nestará. 
 Odovzdávam vám teda túto 
veľkolepú kniţku, aby vo vás rozdú-
chala oheň. Kaţdý deň sa za vás 
modlím. Modlite sa aj vy za mňa! “  

    Váš pápeţ František 

Odvaha (O2H) uveriť 

Z písma –  Jánovo Evanjelium: Jn6, 16 –  21 a Matúšovo Evanjelium: Mt 14, 22- 33  
Drahá dievčina, drahý mládenec, +! 

Je skoro ráno, začína svitať. Som na dovolenke u rodičov a privstal som si, aby som osamote 
a v tichu mohol napísať tento text. Píšem ho v šere svojej bývalej detskej izby, kde som vyrastal. Tu, 
pri pohľade na veľký starý orech, som zvykol dumať nad tým, aké by to bolo nájsť odvahu a odpo-
vedať na tajomné volanie, ktoré vtedy vo mne začínalo stále nástojčivejšie rezonovať. Ten hlas znel: 
„ Neboj sa ísť do rehole, neboj sa ísť k františkánom, neboj sa zasvätiť sa na celý ţivot. Poď! “  Ne-
chcem, aby to pre tvoje uši vyznelo len ako „ písačky “  alebo „ n avrávačky “ . Pripadal som si totiţ 
vtedy ako hlavný protagonista dnešného zamyslenia –  apoštol Peter –  keď mal chodiť po vode. 
Rovnako ako on som vtedy túţil vykročiť a zároveň som strašne pochyboval. 

Teda predpokladám, ţe poznáte ten príbeh. Učeníci sú na lodi. Celú noc fúka proti nim vietor. 
Nadránom k nim prichádza Jeţiš. Oni sa veľmi preľaknú –  ţe mátoha –  ale Jeţiš im povie: 
„ Nebojte sa, vzmuţte sa, to som ja! “  Neviem, čo vo vnútri preţívali ostatní apoštoli, ale apoštol 
Peter svoje myšlienkové pochody vyjadril navonok: „ Pane, ak si to ty, rozkáţ, aby som prišiel 
k tebe po vode. “  A Jeţiš mu nepovie, ţe –  „ Neblázni, chodenie po vode nie je pre teba, “  
ale ho jednoducho vyzve –  „ Poď! “  Peter pozbiera odvahu, ide a chvíľku to naozaj funguje! Cho-
dí po vode!Ibaţe potom si uvedomí, ţe podľa zákonov fyziky by vôbec nemal takto chodiť, ale mal 
by ísť rovno ku dnu. Navyše –  keď si všimol ten hrozivý vietor všade naokolo –  tak naozaj šiel 
ku dnu. Ale Jeţiš ho v rozhodujúcej chvíli zachytí a povie kľúčovú vetu pre jeho bytosť: „ Prečo si 
pochyboval, ty maloverný!!?? “  Toľko rámec udalostí. 

O téme, o ktorej sa teraz s tebou bavím –  teda Peter 
a jeho odvaha chodiť po vode –  napísal John Ortberg 
zaujímavú knihu, ktorej dal výstiţný názov: Ak chceš chodiť 
po vode, musíš vystúpiť z lode. Keď sa v nej pýta 
na zlyhanie Petra, tak priznáva jeho čiastočné zlyhanie. 
Strhol pohľad inde, keď mal byť upretý na Krista, tým pá-
dom nastali pochybnosti, videl vietor a začal sa topiť! Áno, 
ale dá sa na to pozrieť aj inak. V tej lodi sedelo jedenásť 
iných a snáď väčších zlyhaní, ako bolo to Petrovo, pretoţe 
ostatní učeníci zlyhali potichu. To súkromné zlyhanie zvyš-
ných jedenástich apoštolov ostalo nepovšimnuté 
a teda ani neskritizované, a tak iba Peter okúsil akési za-
hanbenie z verejného zlyhania. Lenţe Peter okúsil 
ešte aj iné dve veci: 

Iba on zakúsil neopakovateľnosť chodenia po vode 
a spoznal, aké to je uskutočniť niečo, čoho by nikdy človek 
nebol schopný sám, z vlastnej sily. Musel mať eufóriu 
z toho, ako sa ho Boh zmocnil, aby to chodenie po vode 
naozaj uskutočnil. Myslím, ţe si ten záţitok niesol so sebou 
aţ za smrť. 

Iba Peter zaţil Boţiu silu, keď ho Jeţiš v tej kritickej situácii dvíhal z vĺn. Peter –  na rozdiel 
od ostatných učeníkov –  zakúsil, ţe keď sa topí, vtedy Jeţiš úplne postačuje na to, aby ho zachrá-
nil! Zaţil dôverné puto s Jeţišom tak, ako nikto z ostatných, lebo oni z lode ani nevystúpili. 

„ Najväčším zlyhaním nie je topiť sa vo vlnách. Najväčším zlyhaním je nevystúpiť z lode.“  
Tak uzatvára svoju úvahu J. Ortberg. 

Peter chcel mať na mori podobnú schopnosť ako jeho učiteľ, ale zistil, ţe jeho odvaha a viera ešte 
potrebujú rásť. Áno, treba rásť do výšky Boţej náruče! Ty sa kaţdý deň musíš v pravde pýtať: „ Kde 
sa reálne nachádzam vo vzťahu k Jeţišovi dnes?? “  Si azda niekde vzadu v kúte lode, schúlený 
a prepásaný tromi bezpečnostnými pásmi a oblečený v štyroch záchranných vestách? 
Len pre „ tú “  istotu? Ach jaj, to sa k Tvojej mladosti veľmi nehodí! A moţno Tvoj vzťah ku Kristovi 
vyzerá tak, ţe –  uţ, ale ešte nie –  teda si jednou nohou na hladine mora, ale druhou ešte v zdanli-
vom bezpečí lode. Alebo sa uţ prechádzaš po hladine vody, ale jediné, čo zatiaľ dokáţeš vnímať je, 
ţe severný vietor je krutý a nebezpečný... 

Lenţe ideál, ktorý sa Ti núka ako celoţivotná výzva odvahy je takýto: „Chodíš si po hladine spolu 
s Jeţišom. A to je krása! A to je zásah! Byť dnes naozajstným mládencom alebo dievčinou, to nie je 
len tak. Okrem iného si to vyţaduje veľa odvahy, odvahy Boţej! “  

Odpovedať na Boţiu výzvu „ P oď “ , znamená rozhodnúť sa uveriť. A Ty sa vţdy musíš rozhod-
núť bez toho, aby si napokon vedel, ako to celé dopadne. A to, ţe sa naozaj rozhodneš pre jednu 
z moţností znamená, ţe opúšťaš všetky ostatné, pre ktoré si sa nerozhodol. Ale tak či tak, stojí 
za to sa naozaj rozhodnúť pre niečo ušľachtilé, veľké a Boţie! Aj keď na tej ceste rozhodnutia, od-
vahy a viery bolestne pokrivkávaš, neboj nič! Lebo aj človek, ktorý kríva, necúva, ale ide dopredu! 

Medzičasom uţ do našej ulice naplno vkročilo slnko. Tak smelo a veselo v Nádeji proti beznádeji 
vykroč aj Ty do mladosti a svieţosti svojich dní. V mene Pána zástupov! 

Z katechézy brata františkána Filipa Čierneho 
(https://narodnestretnutiemladeze.sk/odvazny-rok/o2h-uverit/) 



 

OCHRANA OSOBNÝH ÚDAJOV 

ZO ŢIVOTA  FARNOSTI A CIRKVI 

PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ SEPTEMBER 2018  

Dátum Deň 
Mies-

to 
Čas 

01.09.  sobota PA 18:00 

02.09.    

22. nedeľa v období cez rok  BO 08:00 

odpustová slávnosť Parchovany (sv. liturgia) PA 08:00 

odpustová slávnosť PA 09:30 

03.09. pondelok PA 18:00 

04.09. utorok BO 18:00 

05.09. streda PA 07:30 

06.09. štvrtok PA 18:00 

07.09.  piatok  
BO 17:00 

PA 18:00 

08.09.  sobota  PA 07:30 

09.09.      23. nedeľa v období cez rok  
BO 08:00 

PA 09:30 

10.09.  pondelok  PA 18:00 

11.09. utorok BO 18:00 

12.09.  streda PA 18:00 

13.09. štvrtok PA 18:00 

14.09. piatok PA 15:00 

15.09.  
sobota  

Slávnosť sedembolestnej Panny Márie 

BO 08:00 

PA 09:30 

16.09.    

24. nedeľa v období cez rok   
zbierka na opravu farského kostola 

PA 09:30 

svätá liturgia BO 11:00 

17.09. pondelok PA 18:00 

18.09. utorok BO 18:00 

19.09. streda PA 07:30 

20.09.  štvrtok PA 18:00 

21.09.   piatok PA 18:00 

22.09. sobota PA 18:00 

23.09. 

25. nedeľa v období cez rok   DV 08:00 

svätá liturgia PA 08:00 

 PA 09:30 

 BO 11:00 

24.09. pondelok PA 18:00 

25.09. utorok BO 18:00 

26.09. streda PA 07:30 

27.09. štvrtok PA 18:00 

28.09. piatok PA 18:00 

29.09. sobota PA 07:30 

30.09.  
BO 08:00 

26. nedeľa v období cez rok    
PA 09:30 

Program sv. omší je iba orientačný pre dopredu nepredvídané okol-
nosti. Rozhodujúce sú oznamy, ktoré sa čítajú a zverejňujú po nedeľ-
nej svätej omši. 

1. Zostavovanie rodokmeňa 

Kaţdá osoba, ktorá chce nahliadať do matriky za účelom 

zostavovania rodokmeňa musí podpísať mlčanlivosť. 

2. Úmysly svätých omší 

Keďţe zákon nešpecifikuje, akým spôsobom má byť udele-

ný súhlas, pri svätých omšiach na úmysel sa predpokladá 

znalosť zauţívanej praxe. Ak osoba príde a sama poţiada 

o úmysel „ za zdravie Joţka a Anky Mrkvičkových “ , tak sa 

predpokladá, ţe chce, aby toto bolo verejne ohlásené 

(prípadne zverejnené na stránke farnosti, webe obce, 

vo farskom časopise). Ak osoba ţiada o „ zdravie pre rodi-

nu “ , tak uţ svojou formuláciou dáva na vedomie, 

ţe nechce zverejniť priezvisko rodiny. Uvedené sa dá jed-

noducho ústne vybaviť so ţiadateľom, ako si to ţelá, 

a takáto prax je akceptovaná aj zo strany Úradu na ochra-

nu osobných údajov. 

3. Upratovanie kostola a iné periodické činnosti v cirkvi 

V prípade zapisovania sa do zoznamov pre účely uprato-

vania alebo iných periodických činností vo farnosti odporú-

čame na kaţdý zapisovací hárok v záhlaví alebo na druhej 

strane zoznamu uviesť v zmysle prílohy č. IV Zabezpečenie 

ochrany osobných údajov „ P oučenie o ochrane osobných 

údajov a súhlas “  (Plné znenie si môţete prečítať 

na https://gdpr.kbs.sk/obsah/sekcia/h/farnost/p/casto-

kladene-otazky-5a) 

4. Zverejňovanie fotografií detí 

Špecifická úprava sa týka zverejňovania fotografií detí 

(napríklad z prijímania sviatostí) a jej účelom je chrániť deti 

a ich fotografie pred zneuţitím ako aj umoţniť rodičovi 

rozhodnúť sa, či si ţelá zverejnenie fotografie dieťaťa. 

Vzhľadom na rozvíjajúce sa technológie a moţnosti zne-

uţitia je potrebné rešpektovať rozhodnutie rodičov. Preto 

odporúčame pred zverejnením fotografií detí nechať si 

podpísať súhlas s takýmto zverejnením. 

Beţné spravodajské fotografie z verejne prístupných uda-

lostí, ako záber do davu vrátane detí (bez zbytočného za-

ostrenia na konkrétnu osobu v dave) je moţné zverejňovať 

ako doposiaľ. 

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 31.08.2018: 

Stav na účtoch     28 940,22 € 

Stav v pokladni       1 060,31 € 

Spolu       30 000,53 € 


