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Chcem začať človekom, ktorý mal O2H-u byť iným, prijať to „ v iac “ , ku ktorému bol volaný.
Človekom, ktorý mal odvahu vystúpiť z radu priemernosti, pohodlnosti a mal odvahu byť osobnosťou. Týmto našim dnešným hosťom bude Ján Krstiteľ. Ako si ho pamätáš Ty? Muţ v ťavej srsti,
pojedajúci kobylky a lesný med. Moţno ho hneď odmietneš. A moţno nie. Ale kým vlastne bol?
Ján Krstiteľ bol človekom túţby a očakávania, zmeny a novosti. Narodil sa starým ľuďom,
od ktorých sa uţ nič ľudsky nedalo čakať, Zachariášovi a Alţbete. Volal sa ináč ako bolo zvykom,
vystúpil z radu – nie po otcovi - Zachariáš, ale Ján – Boh je milostivý, Boţí dar, čo je prejavom
novej Boţej slobody.
Ján má neustálu O2H-u hľadať a byť otvoreným, túţiť po novom ţivote, byť v pohybe. Robí
veci, o ktorých sa jeho rodičom ani nesnívalo. Hovorí s kráľom, ktorý je z neho v rozpakoch,
ale rád ho počúva, hoci okolie šalie. A ono, uviaznuté v neslobode ho chce, či aţ musí zničiť.
Ján s hlavou na mise vydáva svedectvo o skutočnej slobode a večnom ţivote. Tento Ţivot - Jeţiš
ho stretá na jeho ceste, pozýva ho a on kladne odpovedá. Takţe moţno povedať: Ján očakával
ţivot, prijal ţivot, odovzdal ţivot. Jeţiš o ňom hovorí ako o najväčšom človeku (porov. Mt 11,11).
Čo ty na to? Cítiš v sebe túţbu po ţivote? Po nesmiernej hlbokej radosti, túţiš ţiť novú úroveň
ţivota? Chceš byť Boţím darom ako Ján, alebo chceš ţiť priemernosť okolia? Ty si ako mladý človek pozvaný prinášať Boţiu svieţosť, novosť, ţivota a vôňu vzkriesenia. Chceš to?
Sám si bol v krste ponorený do vody, ktorá je na jednej strane symbolom pochovania, obmytia, očistenia. Boh v nej pochoval a zmyl z Teba kaţdú nedôveru, strach, hriech a egoistické uzavretie sa do vlastného sebapotešenia. A na strane druhej je ona symbolom daru ţivota a osvieţenia, ktorou Ti dal ţivot, vzkriesil Ťa a zavlaţil ako (suchý) strom, aby si prinášal veľa, veľa,
veľa ovocia. Jednoducho vstal si k novému, plnému, nekonečnému ţivotu. Prijal si nezmazateľný
znak – patríš navţdy láskavému Bohu. Tohto znaku sa boja démoni a rozpoznávajú ho anjeli,
aţ tak veľmi, ţe prví pred ním utekajú a druhí ho sprevádzajú ako priatelia. Bol si alebo budeš
pomazaný voňavým olejom (krizmou) Boţej blízkosti a Boţích rozmanitých darov, a teda si,
a aj máš byť, vôňou Jeho nového ţivota – svieţosťou vzkriesenia. Rovnako si prijal Jeho svetlo
a bol si, a stále aj môţeš byť, posilňovaný Jeho telom. Chceš byť svieţosťou pre svet? Tak opusť
svoj gauč pohodlnosti, prestaň si tvrdiť: nedá sa, nepôjde to, načo, nechce sa mi...Buď osobnosťou. Poznač svet Boţou a svojou vôňou. Ak sa pohneš Ty, pohne sa svet okolo teba. Verím,
ţe Boh Ti dal túţbu po veľkých veciach, túţbu po hlbinách a výšinách, túţbu lietať ako orly. Nenechajme sa zviazať, sme stvorení pre let. Majme odvahu zmeniť sa. Dovoľme Bohu,
aby nás zmenil. Definujme si, čo nám bráni, z čoho máme strach, čo potrebujeme obmyť spolu
s Jánom Krstiteľom a verme s ním novému ţivotu v Jeţišovi Kristovi.
Z katechézy otca Andreja Darma

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

MARIÁNSKA ÚCTA
V dnešnej dobe všetci máme prístup k duchovnej literatúre. Dielo svätého Ľudovíta Márie
Grigniona z Montfortu „ O pravej úcte k Panne Márii … “ je dostupné a môţeme si ho celé prečítať. Preto v našej rubrike o mariánskej úcte vyberám z tohto diela myšlienky, ktoré nám pomôţu
lepšie pochopiť mariánsku úctu, ktorú osobne ţijeme alebo vidíme okolo seba.
Hneď na začiatku svätý Ľudovít Mária Grignion za nás vyslovil otázku „ Kto je Panna Mária?“
a hneď dáva podrobnú odpoveď a konštatuje, ţe Pannu Máriu nikdy nebudeme poznať dostatočne, keď píše odvolávajúc sa na svätého apoštola Pavla: „ Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do srdca človeka nevstúpili “ (porovnaj 1 Kor 2,9) krásy, vznešenosti a výsady Márie, zázraku zázrakov milosti, prirodzenosti a slávy.
Z hodín náboţenskej výchovy vieme, prečo sa Panna Mária mohla stať a stala matkou Boţieho Syna. Málo sa však zamýšľame nad inou skutočnosťou. Prečo sa Boh rozhodol takto podivuhodne prísť medzi ľudí? On nepotreboval ani Pannu Máriu, ani nikoho z ľudí, aby sa zjavil tomuto
svetu. A predsa sa tak rozhodol. Toto tajomstvo milosti a lásky nás má povzbudzovať rozjímať
nad tým a oslavovať Boha.
Boh miluje človeka od počiatku ľudských dejín. Ani hriech našich prarodičov, ani naše hriechy
nezabránia Bohu, aby nás miloval. Boh, nekonečná láska, sa nám chce dať celý. Rozhodol sa
uskutočniť to prostredníctvom Panny Márie.
Svätý Ľudovít Mária Grignion o tom píše takto: „ Spása sveta sa začala cez Máriu a takisto
bude cez ňu dokonaná. Počas prvého príchodu Jeţiša Krista len veľmi zriedka vystúpila do popredia, a to preto, aby sa ľudia, ktorí boli vtedy ešte len málo poučení a osvietení ohľadom osoby
jej syna Jeţiša, nevzdialili od pravdy pod vplyvom príliš silného a príliš zmyslového priľnutia
k nej – čo by sa zrejme bolo i prihodilo, keby ju boli poznali, vďaka obdivuhodným krásam,
ktorými ju Najvyšší obdaril i navonok. Toto je také pravdivé, ţe svätý Dionýz Areopagita
nám hovorí, ţe keď ju videl, vďaka jej tajomným nádherám a neporovnateľným krásam
bol by ju pokladal za boţstvo, keby mu jeho pevná viera nehovorila opak.

Pokračovanie na ďalšej strane

KNIŢNÉ OKIENKO
Scott Hahn - Baránkova večera
(Svätá omša ako nebo na zemi)
Scott Hahn je bývalým protestantským pastorom, ktorý zo zvedavosti navštívil katolícku kaplnku,
kde sa stal svedkom slávenia svätej
omše. Pri predchádzajúcom štúdiu
Biblie sa opakovane stretol
s výrazmi ako
„ l iturgia “ ,
„ E u c h aristia “ ,
„ o beta “ .
Svoje poznanie v tejto kaplnke
opisuje slovami: „ Zostal som
v ústraní, aţ kým som nezačul,
ako kňaz vyslovuje slová premenenia: „ Toto je moje telo... Toto je
moja krv. “ Pocítil som, ako sa
zo mňa vytrácajú všetky pochybnosti. Keď som videl, ako kňaz
zdvihol bielu hostiu, cítil som,
ako mi zo srdca vyviera modlitba:
„ M ôj Pán a môj Boh. Si to naozaj
ty! “
Je to kniha o svätej omši,
o jej podstate, význame
a o jej mieste v ţivote kresťana –
katolíka. Kaţdá časť svätej omše
predstavuje istý znak a obraz –
od preţehnania, cez úkon kajúcnosti, čítanie Boţieho slova, vyznanie viery, obetu a prijímanie Eucharistie aţ po záverečné poţehnanie. Keď sme na svätej omši,
Kristus je s nami a my sa v tú chvíľu tajomne zúčastňujeme na večnej Baránkovej hostine. V omši
máme nebo na zemi. „ Hľa, stojím

pri dverách a klopem. Kto počúvne
môj hlas a otvorí dvere, k tomu
vojdem a budem s ním večerať
a on so mnou.... Potom som videl:
Hľa, otvorené dvere na nebi... “

Zjv 3, 20; 4,1
Autor zdôrazňuje, ţe keď nebudeme rozumieť podstate svätej
omše, môţe sa pre nás stať nezmyselnou rutinou bez vnútorného preţívania. A práve táto rutina
ju znevaţuje.
V druhej časti knihy Hahn pribliţuje poslednú knihu Svätého
písma - hovorí o Apokalypse. Kniha zjavenia je o niekom,
kto má prísť. Je o Jeţišovi Kristovi
a o jeho druhom príchode. Účasťou na pozemskej liturgii vopred
okusujeme tú, ktorá sa slávi v nebi
vo svätom meste Jeruzaleme,
ku ktorému sa ako pútnici uberáme, kde sedí Kristus po pravici
Boţej ako sluţobník svätyne
a pravého stánku. V nej s celým
zástupom nebeského vojska spievame hymnu slávy Hospodinovi,
uctievame si pamiatku svätých
a dúfame mať nejakú účasť
na ich spoločenstve. A očakávame
Spasiteľa, nášho Pána Jeţiša Krista,
kým sa nezjaví on, náš ţivot,
a vtedy sa zjavíme aj my
s ním v sláve.

Ale tieto dôvody, ktoré viedli Ducha Svätého
k ukrytiu svojej nevesty počas jej ţivota a k jej nepatrnému odhaleniu od prvého ohlasovania evanjelia,
pri druhom príchode Jeţiša Krista uţ nebudú jestvovať.
Preto ju Duch Svätý vyjaví a urobí známou
a cez ňu privedie ľudí k tomu, aby poznali Jeţiša Krista,
aby ho milovali a aby mu slúţili. “
Uvádza sedem dôvodov, prečo Boh koná
v dnešných časoch prostredníctvom Panny Márie.
Pre mňa osobne je zvlášť závaţný piaty dôvod:
„ P retoţe je bezpečným prostriedkom, ako aj priamou
a nepoškvrnenou cestou vedúcou k plnému spojeniu
s Jeţišom Kristom; preto tie sväté duše, ktoré majú
svietiť ţiarou svätosti, nájdu Jeţiša iba skrze ňu. Ten,
kto nájde Máriu, nájde ţivot, čiţe Jeţiša Krista, ktorý je
cesta, pravda a ţivot. No kto môţe nájsť Máriu bez toho, ţe by ju hľadal? A kto ju hľadá bez toho, ţe by ju
poznal? Veď predsa nehľadáme a netúţime po tom,
čo nepoznáme! Preto je nevyhnutné, aby Mária bola
ešte viac známa neţ dosiaľ, na väčšie poznanie a slávu
Najsvätejšej Trojice. “

ZO ŢIVOTA FARNOSTI A CIRKVI
Ročný výkaz o hospodárení vo farnosti: Parchovany filiálka Boţčice

PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ MAREC 2018
Dátum

Deň

Miesto

Čas

01.03.

štvrtok

PA

18:00

02.03.

piatok

BO

17:00

PA

18:00

03.03.

sobota

PA

18:00

04.03.

3. pôstna nedeľa

PA

09:30

BO

11:00

05.03.

pondelok

PA

18:00

06.03.

utorok

BO

18:00

07.03.

streda

PA

18:00

08.03.

štvrtok

PA

07:30

09.03.

piatok

10.03.

sobota

11.03.

4. pôstna nedeľa
zbierka na opravu farského kostola

PA

08:00

svätá liturgia

BO

11:00

12.03.

pondelok

PA

18:00

13.03.

utorok

BO

18:00

14.03.

streda

PA

07:30

15.03.

štvrtok

PA

18:00

Stav obeţného majetku k 1.1.2017
Hotovosť:

1 027,82 €

Bankový účet:

0,00 €

Spolu:

1 027,82 €

PRÍJMY
Zvonček, zbierky pre potreby farnosti:

3 631,40 €

Zbierky na odoslanie:

3 186,12 €

16.03.

piatok

PA

18:00

24,00 €

17.03.

sobota

PA

18:00

5. pôstna nedeľa

DV

08:00

svätá liturgia

PA

08:00

PA

09:30

BO

11:00

Dary FO, PO zahraničie, Ordinariát:
Príjmy spolu

3 655,40 €

VÝDAVKY
Náklady na kostol - energie:

1 073,08 €

Bohosluţobné a lit. pomôcky:

69,01 €

Kostol - rekonštrukcia, beţné opravy:

1 290,81 €

Kancelárske výdavky:

11,05 €

Dary, príspevky PO, FO:

100,00 €

Príspevky do fondov Ordinariátu:

46,10 €

Ostatné výdavky nedaňové:

455,00 €

Výdavky spolu:

3 045,05 €

Stav obeţného majetku k 31.12.2017
Hotovosť:

1 638,17 €

Bankový účet:

0,00 €

Spolu:

1 638,17 €

Stav finančných prostriedkov k 28.02.2018:
Stav na účtoch
Stav v pokladni
Spolu

18.03.

24 381,54 €
632,48 €
25 014,02 €

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 €.

19.03.

pondelok
slávnosť svätého Jozefa

PA

15:30

20.03.

utorok

PA

15:30

21.03.

streda

PA

15:30

22.03.

štvrtok

PA

15:30

23.03.

piatok

PA

15:30

24.03.

sobota

PA

07:30

25.03.

Kvetná nedeľa

BO

08:00

PA

09:30

26.03.

pondelok

PA

18:00

27.03.

utorok

BO

18:00

28.03.

streda

PA

18:00

29.03.

Zelený štvrtok

PA

18:00

30.03.

Veľký piatok

PA

15:00

31.03.

Biela sobota

PA

20:00

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

