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Imrich Degro 

Ničivá sila okultizmu 

PhDr. Imrich Degro, PhD. je 
katolíckym kňazom  Košickej 
arcidiecézy, ktorý okrem peda-
gogickej činnosti je košickým 
arcibiskupom poverený službou 
exorcistu. 

V uvedenej knihe autor od-
povedá na otázky pôsobenia 
Zlého v našom živote. Ako uvá-
dza, prvoradou úlohou diabla je 
oklamať nás a ukradnúť nám 
dar spásy, ktorý nám Kristus 
vydobyl na kríži. Diabol, knieža 
temnôt nešetrí na rafinovanosti 
a presvedčivosti svojich lží. 
Skutkami napodobňuje Boha 
a jeho anjelov s jedným cieľom 
–  odvrátiť náš pohľad od Ježiša 
Krista. Diabol, duch pôvodne 
stvorený Bohom ako dobrý 
anjel sa sám z vlastnej vôle roz-
hodol, že bude zlý. Obrátil sa 
proti Bohu a súčasne proti člo-
veku. Nie je však sám, jestvuje 
obrovská armáda zlých duchov. 
Taktiež existuje množstvo spô-
sobov akými zlý duch útočí 
na človeka a podmaňuje si jeho 
život, slobodu Božieho dieťaťa. 
Chce ho zničiť fyzicky aj du-
chovne.  

Aby sme sa však vedeli brániť 
útokom týchto mocností 
v našom živote, musíme poznať 
jeho taktiky, ktoré používa, 
aby nás získal a ovládol. Medzi 
ľuďmi bežnými vplyvmi 
a taktikami Zlého, 
ktorým ani nepripisujú nejaké 
nebezpečenstvo sú povery. Sú 
to napríklad červená šnúrka 
na ruke, ktorá nás má 
„ o chrániť “  od všetkého zla. 
Ale práve to nás dostane 
pod vplyv Zlého. Črepiny 
„ p rinášajúce šťastie “ , rôzne 
amulety, talizmany, horoskopy, 
hádzanie uhlíkov sú prehreše-
ním proti prvému Božiemu pri-
kázaniu, pretože veríme nie 
Bohu Otcovi, ale týmto veciam. 
Vplyvu zlého sa otvárame 
aj vyhľadávaním veštenia, ho-
meopatie, ľudového liečiteľstva, 
špiritizmu, jogy a iných foriem 
východných náboženstiev 
a mágie.  Autor odpovedá 
v knihe veľmi jednoduchým 
a jasným spôsobom 
na tieto a mnohé ďalšie otázky. 
Zreteľne odhaľuje skutky diabla 
a vynáša ich na povrch, 
aby v Kristovom svetle stratili 
moc. Učí nás, ako rozpoznávať 
taktiku diabla a ako sa pred ním 
brániť, prípadne sa uzdraviť 
z jeho vplyvu. Zároveň pripomí-
na, že nie diabol má byť tým, 
na ktorého sa budeme zameria-
vať. Náš pohľad má neustále 
smerovať k jedinému víťazovi –  
Ježišovi Kristovi, v ktorom má-
me víťazstvo aj my. 

SVÄTÝ JÁN PAVOL II. V SPOMIENKÁCH  

Odvaha (O2H) milovať 

(Jn 20, 1- 18)  

Drahý priateľ, asi najväčšia bolesť akú ľudstvo pozná, je bolesť matky, ktorá sa bezradne pozerá 
na svoje umierajúce dieťa. Túto bolesť pozná aj Panna Mária. Veľkou oporou jej vtedy bola Mária Mag-
daléna. Možno plakala s ňou, možno ju objímala, a tak sa snažila zdieľať s ňou jej bolesť. Možno najväč-
ším sklamaním, ktoré môže človek zažiť, je sklamanie z priateľov. Práve vtedy, keď ich potrebujeme, nie 
sú pri nás. Je to skúsenosť, ktorú má Ježiš s apoštolmi. Okrem Jána, apoštoli pod krížom nestáli. Či už 
chcel Ježiš len cítiť blízkosť priateľov pri utrpení, alebo naopak, zdieľať radosť zo splnenej úlohy, pravda 
je taká, že pri ňom neboli. Ale aj vtedy tam stála žena menom Mária Magdaléna. Môže okolo mňa pre-
frčať najväčšia príležitosť života a ja si to nevšimnem? Asi áno. Priznávam sa, že túžim mať odvahu, 
s akou Mária Magdaléna stála pri skľúčenej Panne Márii. Túžim po odvahe, s akou Mária Magdaléna 
stála pred zdanlivo porazeným Kráľom na kríži. Mať tak odvahu Márie Magdalény, s ktorou by som sa 
postavil za ľudí v spoločnosti už zdanlivo nepotrebných. Je mi jasné, že množstvo okolností nedokáže-
me ovplyvniť, ale pravdou je, že dokážeme ovplyvniť to, ako v nich budeme stáť a ako sa v nich rozhod-
neme. Na to treba odvahu. Ešte aj k Ježišovmu hrobu uteká ako prvá práve ona, zatiaľ, čo chlapi, vybra-
ní Ježišom, sa umárajú v smútku a v sklamaní, sú plní strachu o svoju budúcnosť. Pápež František už 
položil otázku: „ Kam nás vedie strach? “  A hneď aj odpovedal: „ Do uzavretosti. A keď sa strach za-
hrabáva v uzavretosti, ide vždy so svojou „ sestrou dvojičkou“  –  paralýzou. “  Nie je to pravda? Pre-
ľaknutí apoštoli sa schovali, preľaknutý Pilát sa zo všetkého vyzul, preľaknutý Peter zaprel, preľaknutý 
Judáš to predčasne ukončil. Kde zmizla povestná mužská odvaha? 

Podľa evanjelia vieme, že Mária Magdaléna bola v minulosti posadnutá siedmimi nečistými duchmi 
(Lk 8,2). Nevieme, čo jej hrozný stav spôsobilo. Možno nič hrôzostrašné. Určite to sám poznáš, drahý 
priateľu, že akýkoľvek hriech Ťa vždy zoberie ďalej, než si bol ochotný ísť. Hriech Ťa vždy zdrží dlhšie, 
než si bol ochotný zostať. Hriech Ťa vždy stojí viac, než si bol ochotný zaplatiť. Málokedy rátame s tým, 
že budeme znášať následky svojho konania. Takto podobne to mohlo byť aj s ňou. Inak –  všimol si si, 
že nakoniec je hriech vždy škaredší, než vyzeral na začiatku? Nakoniec je hriech vždy bolestivejší, 
než vyzeral na začiatku? Nakoniec je hriech vždy zraňujúcejší, než vyzeral na začiatku? Ona by o tom 
vedela povedať svoje. Preto nás naša viera učí, že tou najlepšou prevenciou je vždy myslieť na koniec. 
V pokušení si skús v mysli premietnuť, ako sa budeš cítiť o desať sekúnd po hriechu. „ Ako sa budem 
cítiť o desať minút po hriechu?“  . .. „ Ako sa budem cítiť možno desať hodín po hriechu? “  ... „ Ako sa 
budem cítiť o desať mesiacov po hriechu? Alebo o desať rokov po ňom? “  Hriech má vždy vo svojom 
zárodku reklamnú povahu. Čo znamená, že vtedy, keď je príťažlivý, tak je to vždy len reklama. Je to 
vždy niečo, čo trvá len chvíľu a až potom dostane svoju skutočnú tvár. Po tom, ako Máriu Magdalénu 
Ježiš oslobodil od nečistých duchov (Lk 8, 2), zanechala všetko, čo vlastnila, zanechala svoju minulosť 
a šla za Ježišom. Odkiaľ mala silu? Z odpustenia.  

Máriu Magdalénu nezastavila tma, opatrnosť ostatných a ani vlastná neviera. Áno, dobre si to prečítal, 
nie je to tlačová chyba. Nechcel by som Ti Máriu Magdalénu idealizovať. Potom by jej postoj bol málo 
pravdepodobný a ešte ťažšie napodobniteľný. Pravda je taká, že v tejto fáze Mária Magdaléna predsta-
vuje všetkých nielenže pochybujúcich, ale aj neveriacich. V ďalších jej vyjadreniach nie je ani náznak 
pripustenia, že Ježiš vstal z mŕtvych. Toto všetko podniká kvôli organizácii dôstojného pohrebu. Učení-
kom hovorí: „ Nevieme, kde ho položili. “  (Jn 20,2) Ona hľadá len mŕtve telo. Zatiaľ čo Peter a Ján uve-
ria pri prázdnom hrobe „ Mária (len) stála vonku pri hrobe a plakala “ . (Jn 20,11) Vo svojom psychickom 
rozpoložení nebola schopná ničoho iného. Sťažuje sa aspoň anjelom: „ Odniesli môjho Pána a neviem, 
kde ho položili “ . (Jn 20, 13) Ani náznak pripustenia možnosti, žeby Ježiš vstal z mŕtvych. „ Keď to po-
vedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša “ . (Jn 20, 14) Aj tak žiaden posun. Aj jemu na otázku odpove-
dá zúfalo, podobne ako anjelom, dokonca má podozrenie, či náhodou práve on neukradol mŕtve telo 
Ježiša. Svoj žiaľ podporuje nostalgickými spomienkami. Až keď ju oslovil po mene, až vtedy ho spozná-
va. Boh sa s ňou rozpráva v takom stave, v akom ju našiel, v stave neviery a žiaľu. Asi už rozumieš, 
že musíme zostať verní hodnotám Boha, napriek chvíľam vlastných pochybností, až neviery. Mária Mag-
daléna, s nevierou v zmŕtvychvstanie Ježiša, oznámila apoštolom fakt prázdneho hrobu. A veci sa pohli 
vpred. Ona, možno nerozumejúc prečo Ježiš umieral na kríži, zostala pevne stáť a poskytla oporu jeho 
matke Panne Márii. Mala odvahu milovať aj v zdanlivo absurdnej a neriešiteľnej situácii... Až po tom 
všetkom mohla vyhlásiť: „ Videla som Pána! “  (Jn 20, 18) Je to prvé a najstaršie vyznanie viery kresťa-
nov. To ich odlišovalo od ostatných. Prajem Ti to, drahý priateľu, a prajem to aj sebe. Nech raz môžeme 
hrdo vyznať: „ Videl som Pána!“  Nebuďme ľuďmi plnými nostalgických spomienok, ale majme odvahu 
byť ľuďmi nádeje pre požehnanú budúcnosť. Veľa 02H-y! 

Z katechézy otca Miroslava Bujdoša, CSsR - redemptoristu 

Čítajúc pozvánku na odhalenie sochy svätého Jána Pavla II. vo vašej obci, som  začal  spomínať. 
A keď som zalovil vo víre prežitého akosi automaticky sa mi otvoril rok 1978, ktorý  bol v mojom živote 
rokom, kedy  som dovŕšil vek dospelosti, ale hlavne rokom, kedy som po prvýkrát počul o  Karolovi 
Wojtylovi, vtedy ešte  krakovskom kardinálovi. A keď sa ku mne začiatkom prázdnin dostal prepis jeho 
kázne z 25. mája 1978 z procesie na sviatok Božieho Tela v Krakove, dodnes si pamätám na ten pocit 
hrdosti a radosti, že tu neďaleko je biskup, ktorý otvorene a jasne hovorí o tom, čo nás trápi, čo chce-
me, potrebujeme a hlavne čoho sa nikdy nevzdáme a ktorý nás práve k tomu povzbudzuje.  

Pokračovanie na ďalšej strane 



 

ZO ŽIVOTA  FARNOSTI A CIRKVI 

PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ DECEMBER 2018  

Dátum Deň Miesto Čas 

01.12. sobota PA 18:00 

02.12.    1. adventná nedeľa  
PA 09:30 

BO 11:00 

03.12. pondelok PA 18:00 

04.12. utorok BO 18:00 

05.12. streda PA 18:00 

06.12. štvrtok PA 18:00 

07.12. piatok  
BO 17:00 

PA 18:00 

08.12.  
sobota  

Slávnosť Nepoškrvneného počatia Panny Márie 

BO 08:00 

PA 09:30 

09.12.  2. adventná nedeľa 
PA 09:30 

BO 11:00 

10.12.  pondelok  PA 18:00 

11.12. utorok BO 18:00 

12.12.  streda PA 18:00 

13.12. štvrtok PA 18:00 

14.12. piatok PA 18:00 

15.12.  sobota BO 18:00 

16.12.    

3. adventná nedeľa   
zbierka na opravu farského kostola 

PA 09:30 

svätá liturgia BO 11:00 

17.12. pondelok PA 15:30 

18.12. utorok PA 15:30 

19.12. streda PA 15:30 

20.12.  štvrtok PA 15:30 

21.12.   piatok PA 15:30 

22.12. sobota PA 18:00 

23.12. 

4. adventná nedeľa   DV 08:00 

svätá liturgia PA 08:00 

 PA 09:30 

 BO 11:00 

24.12. pondelok BO 23:00 

25.12. 
utorok 

slávnosť narodenia Pána 

PA 00:00 

PA 09:30 

BO 11:00 

26.12. 

streda DV 08:00 

svätá liturgia PA 08:00 

 PA 09:30 

 BO 11:00 

27.12. štvrtok PA 18:00 

28.12. piatok PA 18:00 

29.12. sobota PA 18:00 

nedeľa 
sviatok Najsvätejšej rodiny 

PA 09:30 
30.12.  

BO 11:00 

31.12 pondelok 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. 

A keď sa ku mne začiatkom prázdnin dostal prepis jeho 
kázne z 25. mája 1978 z procesie na sviatok Božieho Tela 
v Krakove, dodnes si pamätám na ten pocit hrdosti a radosti, 
že tu neďaleko je biskup, ktorý otvorene a jasne hovorí o tom, 
čo nás trápi, čo chceme, potrebujeme a hlavne čoho sa nikdy 
nevzdáme a ktorý nás práve k tomu povzbudzuje. Biskup, 
ktorý dôrazne artikuluje naše potreby a túžby, ktorý hovorí 
o tom, že žijeme v bloku krajín, kde akákoľvek sloboda je 
iba na papieri, kde štátne orgány potláčajú slobodu prejavu 
v akejkoľvek sfére života. Poznáte ten pocit, keď vám po chrb-
te akoby pobehúvali mravce, áno, tak ten mám dodnes, keď si 
na tú chvíľku spomeniem. Rovnako sa nedá zabudnúť na šťas-
tím a radosťou žiariace oči mojej starej mamy, ktorá mi jedno 
októbrové popoludnie stále toho istého roku, po príchode 
zo školy, roztraseným hlasom zvestovala, že my Slováci máme 
svojho pápeža,  Wojtylu z Krakova. A potom prišli stretnutia 
s týmto „ Veľkým mužom nádeje “ , to najosobnejšie u nás 
v Košiciach pri svätorečení košických mučeníkov na košickom 
letisku 2.7.1995 a jeho pobyte v našom meste, kedy som mal 
možnosť z bezprostrednej blízkosti pocítiť až charizmatickú 
silu osoby, vtedy už pápeža Jána Pavla II., alebo v septembri 
2003, na priestranstve Pod Rákošom v Rožňave pri jeho po-
slednej návšteve Slovenska.  Jeho „ Nebojte sa “ , ostane 
už navždy pre mňa tým najväčším odkazom ochrany akejkoľ-
vek pravdy a slobody. 

Na záver, mi dovoľte, poďakovať sa vášmu starostovi pá-
novi Jurajovi Guzejovi, pánovi farárovi Dušanovi Lupčovi 
a vám, milí Parchovančania, za pozvanie a krásne chvíle preži-
té pri tejto príležitosti a popriať vám  a vašej obci v ďalších 
rokoch všetko najlepšie. 

Daniel Rusnák, podpredseda Košického samosprávneho 
kraja 

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,  

Skutočné náklady na jeden výtlačok sú 0,12 €. 

Stav finančných prostriedkov k 30.11.2018: 

Stav na účtoch    42 004,46 € 

Stav v pokladni      1 255,80 € 

Spolu       43 260,26 € 

PROGRAM PÚTNICKÉHO MIESTA 
VO VYSOKEJ NAD UHOM  

S MOŽNOSŤOU UCTIŤ SI RELIKVIE BLAHOSLAVENEJ 

ANNY KOLESÁROVEJ 

• Pravidelné sväté omše  

10.00 h každú nedeľu  

17.00 h každý štvrtok (v lete o 18.00 h.)  

• Pútnická sobota –  3. sobota v mesiaci 

(Ankina sobota)* 

15.00 h  Modlitby v hodine Božieho milosrdenstva 

16:00 h  Krížová cesta 

17:00 h  Večeradlo 

18:00 h  Svätá omša 

19:00 h  Adorácia s eucharistickým požehnaním  

* Počas programu je možnosť pristúpiť k sviatosti 

zmierenia.  

Blahoslavená Anna Kolesárová, oroduj za nás!  


