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John Eldredge –  Kráčanie s Bohom 

Kniha je svedectvom autora, v ktorom 

odhalil svoj spôsob každodenného života 

s milovaným Bohom. Opisuje v nej, 

ako vo všedných i mimoriadnych 

udalostiach sa učil vnímať Božiu prítomnosť 

a riadenie,  

ale najmä to, ako sa s Bohom rozprával.  

Ako uvádza v tejto knihe autor, keď sa 

naučíme kráčať v živote s Bohom zistíme, 

že Boh nie je tichý spoločník. Našou 

najhlbšou a najnaliehavejšou potrebou je, 

aby sme sa naučili kráčať s Bohom. Počúvať 

jeho hlas. Dôverne ho nasledovať. 

Intímne kráčanie s Bohom prostredníctvom 

rozhovoru by malo pre nás byť bežnou 

vecou. 

Ak neobjavíme takýto typ vzťahu s Bohom, 

náš duchovný život zakrpatie. 

Sme pozvaní nasledovať Ježiša. 

Nielen v neho veriť. Nasledovať ho! 
Nasledovník totiž predpokladá, že smer 

udáva niekto iný. Ako v Jánovom evanjeliu: 
„ On volá svoje  ovce po mene a vyvádza 
ich... Kráča pred nimi a ovce idú za ním, 
lebo poznajú jeho hlas. “  (10, 3-4). Boh 

nám sľubuje, že nás bude viesť 

aj v detailoch nášho života. 

Keď sa učíme počúvať Boží hlas, 

prvým krokom je klásť mu jednoduché 

otázky a musíme mať postoj tichej 

odovzdanosti. Dôležité je utíšiť svoje srdce, 

upokojiť sa. A potom, keď vzrastieme 

v našej osobnej svätosti, budeme sa vedieť 

upokojiť a odovzdať sa aj pri väčších 

otázkach. Ale treba na to čas a zrelosť. 

Boh k nám hovorí aj skrze Písmo. Ono je 

základom našej viery, kritériom všetkých 

vecí, živým napojením sa na Božie srdce 

i Božiu myseľ –  keď k nemu pristupujeme 

s pomocou Božieho Ducha. Nemôžeme 

preto od seba oddeliť kráčanie s Bohom 

a čítanie Písma. Tieto dve veci idú ruka 

v ruke. Čím viac poznáme Písmo, tým viac 

sa stáva našou súčasťou 

a zároveň zisťujeme, že sa dá kráčať 

s Bohom. Niet náhrady za písané Božie 

slovo. 

Pri spoznávaní Boha aj cez Sväté Písmo 

zisťujeme, že Boha nemožno ignorovať. 

Nedá sa urobiť nič lepšie, než Bohu 

dôverovať a zamilovať sa doňho, prijať jeho 

pozvanie k životu s ním a dať mu svoje 

srdce. Skrze vieru v Ježiša Krista sa stávame 

jeho synmi a dcérami 

a tým aj nasledovníkmi. 

Nesmieme však zabúdať na to, že Písmo 

nás varuje aj pred nepriateľom, 

ktorý sa bude snažiť zmariť našu snahu 

kráčať s Bohom a klásť nám do života 

rôzne prekážky. Písmo nás ale nabáda 

a upozorňuje: „Diablovi sa vzoprite a ujde 
od vás “  (Jak 4,7). Proti útokom 

akéhokoľvek druhu je dôležitá osobná 

modlitba. V mene Ježiša Krista dokážeme 

víťaziť v duchovnom boji. 

Autor nám tak postupne približuje rôzne 

životné situácie, ktoré prežíval a riešil 

v úzkom spojení s Bohom. Obracal sa 

na neho vo všetkých rozhodnutiach, 

rozpoznával a riešil vplyvy Zlého vo svojom 

živote, ale aj v rodine a v živote blízkych.   

 

MARIÁNSKA ÚCTA  

Odvaha (O2H) uvidieť 

Z písma –  Jánovo Evanjelium: Jn 9, 1- 41  

Ahoj, ahoj milý priateľ! 

Milý priateľ, aj Ty počas Odvážneho roka „brázdiš vodami “  evanjelia podľa sv. Jána. V minulom 

mesiaci si mal možnosť viac sa vžiť do búrky na mori s postavou svätého Petra.  

Dnes Ťa pozývam pristaviť sa pri pokojnom rybníku Siloe, v ktorom sa asi ani z času na čas 

nezvírila voda ako v predošlom rybníku Betsata. Ale... Je to naozaj tak? Totálna tma. Nič. Ani záblesk 

niečoho jasného. Ako v noci v lese, keď ani mesiac nie je na oblohe. Alebo po zotmení v dome, 

keď vypnú elektrický prúd. Myslím, že si to už zažil. Nič. Len tma. Cítiš sa zrazu neisto, možno 

ako stratený. Lebo... Nič nevidíš. Nič, len tma. To bol život jedného muža až dovtedy, kým Ježiš nešiel 

okolo. Práve vychádzal s učeníkmi z chrámu. Cestou videl tohto človeka, ktorý bol od narodenia 

slepý. Budí to dojem, akoby ho Ježiš zbadal náhodne. Ale vieme, že Ježiš nič nerobí len tak. Mal ho 

„ v  oku “  už skôr. Nebol to pre neho len jeden zo slepcov, ktorí žili vtedy v Jeruzaleme, či niekde 

inde. Slepec ho o nič neprosil, a Ježiš ho predsa uzdravuje. Tak Ježiš vidí aj Teba. Aj Teba má 

vo svojom „oku “ , vo svojom zornom uhle. Si pre neho dôležitý. Nie si len jedným z mnohých 

na tomto svete... Záleží mu na Tebe! Nemusíš vždy ani volať, či kričať. Ježiš vidí, čo potrebuješ 

a ponúka Ti milosť. Ponúka Ti možnosť rozšíriť svoj obzor. Máš odvahu to vidieť? 

Keď teda Ježiš s učeníkmi stretáva slepca, rozprúdi sa debata. „ Kto zhrešil - on alebo jeho rodičia 

-, že sa narodil slepý? “  (Porov. Jn 9,2b) Správna odpoveď nie je ani „Á “  ani „ Bé “ . Také sú často 

ľudské hodnotenia a možno aj predsudky voči druhým. Príčinu chýb hľadáme v samom človeku, 

ktorý padne, v rodine, z ktorej pochádza a pod. Necítil si sa niekedy tak aj Ty pre nejaký nedostatok? 

Raz –  dva druhými prečítaný, zhodnotený, zaškatuľkovaný, označený nálepkou, ktorá akoby sa 

nedala dať nikdy preč? To, že je niekto od narodenia slepý ešte neznamená, že ním musí ostať 

do smrti. Aj Ty, ak si bol doteraz „ n ejaký “ , to ešte neznamená, že takým musíš zostať stále. 

Na slepcovi sa mali zjaviť Božie skutky. Ježiš robí blato, potrie ním slepcovi oči a pošle ho umyť sa 

v rybníku Siloe, čo v preklade znamená Poslaný. Vďaka načúvaniu a poslúchnutiu slova bol slepý 

poslaný Ježišom, ktorý je poslaný Bohom Otcom, aby sa umyl v „ P oslanom “ . „ Poslaný “  –  to nie 

je len preklad názvu „ Siloe “ . V tom názve je „ zašifrovaný “  Ježiš. Slepec bol poslaný obmyť sa 

v prameni života –  v Kristovi. A následne nerozpozná len to, že vidí, ale i svoje poslanie –  vzdať 

Bohu slávu svedectvom o Kristovi. Milý mladý priateľ, nechaj sa aj Ty viesť Ježišovým –  Božím 

slovom. Načúvaj mu a maj odvahu rozpoznať a uvidieť, kam Ťa posiela, k čomu Ťa vedie! 

Slepec nezačal vidieť vďaka blatu či vode z rybníka, ale je to Poslaný, ktorý ho skutočne uzdravuje. 

Bol to dotyk Ježiša –  Poslaného. Blato mohol predsa urobiť hocikto a rybník bol na dosah. Pripustíš, 

že to bol Boží dotyk, ktorý Ťa privádza k lepšiemu videniu? Maj odvahu vidieť, aké veci v Tvojom 

živote vykonal Boh! Chci vidieť ešte viac a nenechaj sa uspokojiť s tým, ako si na tom teraz! Nemám 

na mysli vidieť mnohé krajiny, filmy, či umelecké predstavenia a diela. Nič z toho Ti neprinesie toľko 

ako stretnutie sa s Kristom zoči-voči. 

Každý z nás po narodení toho veľa nevidí. Rodíme sa „ slepí “  a dokonca aj so špinou dedičného 

hriechu. Obmytím vodou z krstného prameňa sa aj nám otvoril zrak a môžeme nasledovať Krista –  

svetlo sveta. Ale to je len začiatok cesty. Krst je prvou sviatosťou, nie poslednou. Maj odvahu vídať sa 

s Bohom denne! V bežných situáciách, v blížnych okolo Teba, ale hlavne v modlitbe a ďalších 

sviatostiach. Zvlášť vo sviatosti zmierenia a v Eucharistii. 

Slepec prechádza akoby „ levelmi “  videnia. Najskôr vníma, že Ježiš je človek, potom v ňom vidí 

proroka, ďalej toho, ktorý je od Boha, Syna človeka a Pána, čím sa mu otvárajú aj oči viery, klania sa 

a vyznáva: „Verím, Pane “ .  

„ S me povolaní, aby sme poznali Boha “ , hovorí Svätý Otec František. V ktorom leveli sa 

nachádzaš Ty? Ako vidíš Ježiša Ty?  

Milý mladý priateľ, Ty nepatríš tme. Si povolaný žiť ako dieťa svetla. Prajem Ti, aby si mal vždy 

odvahu „Boha vidieť v Bohu, Boha vidieť v blížnom, Boha vidieť vo všetkom. “  (ct. Alfonza Mária 

Eppinger) 

Z katechézy sestry Chantal Fukasovej, SDR 

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

V čom spočíva pravá úcta k Panne Márii? 

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

objasnením niekoľkých základných právd. 

Štvrtá pravda. –  Predstupovať pred Boha nie priamo, ale s prostredníkom je dokonalejšie preto, 

lebo je to pokornejšie. Naše vnútro je také poškodené, že ak by sme chceli dôjsť k Bohu a zapáčiť sa 

mu a spoliehali by sme sa pritom len na náš vlastný výkon, dôvtip a prípravu, naše spravodlivosti, 

poškvrnené sebaláskou, by pred Bohom len málo zavážili a nedosiahli by sme, aby sa s nami spojil 

a vypočul nás. Veď nie bez dôvodu nám dal prostredníkov: vidiac našu nehodnosť a neschopnosť sa 

nad nami zmiloval a vybavil nás mocnými orodovníkmi u svojej velebnosti, aby nám dal takto prístup 

k svojim milosrdenstvám.  
Pokračovanie na ďalšej strane 

 



 

ZO ŽIVOTA  FARNOSTI A CIRKVI 

PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ OKTÓBER 2018  

Dátum Deň 
Miest

o 
Čas 

01.10.  pondelok PA 18:00 

02.10.   utorok BO 18:00 

03.10. streda  PA 18:00 

04.10.  štvrtok PA 18:00 

05.10. piatok  
BO 17:00 

PA 18:00 

06.10. sobota PA 08:00 

07.10. 
27. nedeľa v období cez rok  PA 08:00 

svätá liturgia BO 11:00 

08.10. pondelok PA 18:00 

09.10. utorok BO 18:00 

10.10. streda PA 18:00 

11.10. štvrtok PA 18:00 

12.10. piatok PA 07:30 

13.10. sobota  PA 18:00 

14.10. 28. nedeľa v období cez rok  
PA 09:30 

BO 11:00 

15.10. pondelok  PA 18:00 

16.10. utorok BO 18:00 

17.10. streda  PA 18:00 

18.10.  Štvrtok PA 18:00 

19.10. piatok PA 07:30 

20.10. sobota BO 18:00 

21.10. 

29. nedeľa v období cez rok 

zbierka na opravu farského kostola 
PA 09:30 

svätá liturgia BO 11:00 

22.10. pondelok PA 17:00 

23.10. utorok BO 18:00 

24.10. streda PA 18:00 

25.10. štvrtok PA 18:00 

26.10. piatok PA 18:00 

27.10. sobota PA 15:00 

28.10. 

30. nedeľa v období cez rok   DV 08:00 

svätá liturgia PA 08:00 

PA 09:30 
Zbierka na Misie 

BO 11:00 

29.10. pondelok PA 18:00 

30.10. utorok BO 18:00 

31.10 streda 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. 

Takže zanedbať týchto orodovníkov a prichádzať pred jeho 

majestát priamo a bez akéhokoľvek odporúčania je 

nedostatkom pokory; je nedostatkom úcty voči takému 

vznešenému a svätému Bohu. Veď to by sme k tomuto Kráľovi 

kráľov pristupovali s menšou úctou než k nejakému 

pozemskému kráľovi či princovi, pred ktorého by sme 

nepredstúpili bez dajakého priateľa, čo by sa nebol za nás 

vopred prihovoril. 

Náš Pán je naším zástancom a sprostredkovateľom vykúpenia 

pred Bohom Otcom. Iba cez neho sa musíme modliť spolu 

s celou oslávenou i bojujúcou Cirkvou. Iba cez neho máme 

prístup k božskému majestátu a nikdy nesmieme pred neho 

predstúpiť inak, než podopieraní a odetí Kristovými zásluhami, 

tak ako mladý Jakub kozľacou kožou, keď predstúpil pred svojho 

otca Izáka, aby ho požehnal. 

Ale či nepotrebujeme prostredníka u samého Prostredníka? 

Je naša čistota taká dokonalá, aby nás s ním spájala priamo 

a skrze nás samých? Vari Kristus nie je Boh, vo všetkom rovný 

svojmu Otcovi, Svätý svätých, rovnako hodný úcty ako Otec? 

Ak sa svojou nekonečnou láskou stal naším garantom 

a prostredníkom pred Bohom, svojím Otcom, aby ho uzmieril 

a vyrovnal dlh, ktorý máme, či azda len pre toto máme mať 

menej úcty a bázne voči jeho velebe a svätosti? Teda smelo 

vyznajme, spolu so svätým Bernardom, že potrebujeme 

prostredníka u samého Prostredníka a že božská Mária je tou 

najschopnejšou osobou zastávať tento dobročinný úrad: 

cez ňu Ježiš Kristus prišiel k nám a práve cez ňu musíme 

prichádzať k nemu. Ak sa obávame prichádzať priamo k Ježišovi, 

ktorý je Boh, či už pre jeho nekonečnú veľkosť, či pre našu 

úbohosť a či pre naše hriechy, vtedy odvážne a naliehavo 

prosme o pomoc a príhovor Máriu, našu matku: ona je dobrá 

i nežná, v nej nie je nič prísne ani nevľúdne; nič príliš vznešené 

ani príliš oslnivé, veď vidiac ju, vidíme našu číru prirodzenosť. 

Ona nie je slnkom, ktoré by nás mohlo pre našu slabosť svojimi 

oslnivými lúčmi oslepiť; ale je krásna a jemná ako mesiac, 

ktorý prijíma svoje svetlo od slnka a zmierňuje ho, aby ho 

prispôsobil nášmu slabému zraku. Je taká láskavá, že nikoho 

z tých, čo ju žiadajú o príhovor, nech už sú akíkoľvek hriešnici, 

neodbije. Tak, ako to tvrdia svätci (svätý Bernard a svätý 

Bonaventúra): nikdy nebolo počuť, odkedy je svet svetom, 

žeby bol býval odmietnutý ten, kto sa vytrvalo a s dôverou 

utiekal k svätej Panne. Je taká mocná, že jej nikdy nebola nijaká 

žiadosť odmietnutá. Veď jej stačí s prosbou predstúpiť 

pred svojho syna Ježiša a on zaraz udeľuje, zaraz prijíma; vždy je 

láskou premožený hruďou i lonom a prosbami svojej predrahej 

matky. 

Podľa nich máme tri stupne na vystúpenie k Bohu: prvý, nám 

najbližší a najviac prispôsobený našim schopnostiam je Mária; 

druhým je Ježiš Kristus a tretím Boh Otec. Aby sme mohli 

pristúpiť k Ježišovi, treba nám ísť k Márii, ona je totiž 

sprostredkovateľkou našich prosieb. Aby sme mohli pristúpiť 

k večnému Otcovi, treba nám ísť k Ježišovi, on je totiž naším 

sprostredkovateľom spásy. A táto pravá úcta dokonale 

zachováva tento poriadok. 

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.  
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e-mail: parchovany@rimkat.sk 

Skutočné náklady na jeden výtlačok sú 0,12 €. 

Stav finančných prostriedkov k 30.09.2018: 

Stav na účtoch     28 173,56 € 
Stav v pokladni      1 234,60 € 

Spolu        29 408,16 € 


