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P18 - ODVÁŽNY ROK
Odvaha (O2H) vydať svedectvo
Z písma – Jánovo Evanjelium: Jn 19, 25- 41
Milý mladý priateľ!
Keďže nemôžem byť s Tebou osobne, chcel by som sa Ti prihovoriť týmto listom. Neviem
presne, koľko máš rokov, kam chodíš do školy, alebo či už dokonca nepracuješ... Taktiež neviem, koľko listov si už v živote napísal. Nemyslím na „ esemesky “ alebo „ lajky “ na sociálnych sieťach... Ale jedno viem určite – si tak isto zvedavý ako ja. Túžiš vidieť nové veci, stretávať zaujímavých ľudí, objavovať nové krajiny, mať O2H-u snívať a nie len prispôsobovať sa. Tak
teda – ak som si správne tipol, že si to Ty, pozývam Ťa spolu so mnou objaviť a spoznať skutočný príbeh jedného muža, v ktorom som sa našiel aj ja. Pokojne sa usaď, priprav si šálku čaju
a nájdi si pár minút na prečítanie tohto môjho listu...
V prvom rade Ti o tom mužovi chcem povedať, že mal O2H-u a nebol ticho, a to aj vtedy,
keď sa všetci báli. Muž, o ktorom nevieme ani to, kde sa narodil. Isté je, že sa nenarodil v žiadnej slávnej rodine. Vojak, ktorý sa vôbec nestal slávnym preto, že bojoval v bitkách a vo vojnách, ktorých určite nebolo málo. Mal pod sebou okolo sto ďalších vojakov (preto stotník),
ale – musím sa priznať – neviem ani ako sa volal. No všetci ho poznajú! Isto sa ma spýtaš,
ako je možné, že sa tento bezmenný vojak stal
slávnym? Je to preto, že sa jeho príbeh spája
s Ježišom na krížovej ceste, na ktorej ho spolu
s ostatnými vojakmi sprevádzal (alebo skôr hnal)
na Golgotu. Chcem Ti povedať, že to nebol žiadny uhladený vojačik. Bol to drsný chlap a vojak,
ktorý mal toho už dosť „ za ušami “ . A tam,
na Golgote, sa to stalo... Jeden z vojakov mal vykonať rutinnú úlohu, presvedčiť sa, či Ježiš a tí,
čo boli s ním ukrižovaní, sú skutočne mŕtvi. Mal im
dať poslednú „ ranu z milosti“ a ukončiť ich trápenie. Zobral kopiju a jediným švihom prebodol
Ježišov bok. To, čo sa udialo potom, sa vymyká
všetkému, čo by sa dalo očakávať. Z Ježišovho
boku vyšla krv a voda – to by sa ešte dalo pochopiť. Ale stotník, keď to videl, spoznal, že ten
ukrižovaný muž menom Ježiš bol skutočne Boží
Syn. A nielenže to spoznal, ale to aj nahlas povedal, a toto jeho svedectvo, tieto jeho slová sa dostali aj do Knihy kníh: „ On bol naozaj Boží Syn. “ (Mt 27, 54)
Tento stotník sa stal hlasom, a možno aj výčitkou, pre tých, ktorí mali ohlasovať, že Ježiš je
Božím Synom. Pre všetkých, ktorí mali stáť pod krížom, ale nestáli, pretože sa jednoducho naľakali a ušli. Ostal tam doslova ako „ sám vojak v poli “ , lebo mal O2H-u. Prehovoril, keď všetci
zmĺkli. Stal sa bojovníkom, ktorý mal O2H-u povedať to, čo vtedy nebolo politicky korektné.
Ale jeho slová stáli za to!
A čo Ty, mladý človek? Máš O2H-u? Na akom území túžiš zabojovať? Chcem Ti povedať,
že niekedy treba mať O2H-u urobiť to, čo cítiš. Potrebuješ rozprestrieť krídla a letieť... Snívaj
o výškach! Jednoducho naber O2H-u a prestaň počúvať reči, že na to nemáš, že to nedokážeš... Nenechaj si ukradnúť sny, lebo sa Ti môže stať, že sa tým „ nakazíš “ a uveríš tomu,
že na to nemáš. Nenechaj sa oklamať! Ježiš na kríži ťa ne(s)klame.
Náš vojak pod krížom – napriek tomu, že mal svoje „ Achillove päty “ – konečne našiel
pravdu, ktorú toľko hľadal. Mal O2H-u a vďaka nej už nemohol o tejto pravde – alebo presnejšie – o tejto Pravde, nehovoriť. Si mladý a plný túžby urobiť niečo viac. Možno poznáš
mnoho priemerných ľudí v Tvojom okolí, možno aj tých z kostola... A žiaľ, nie je ich málo.
Ale z Ježišovho srdca nevytiekla krv a voda preto, aby si ostal stále takým istým alebo aby si bol
iba o trošku lepším. On prišiel, aby si mal O2H-u byť tým najlepším! Aby si neuveril tomu,
že „ takto to stačí “ ... On prišiel, aby si pochopil, že tam na kríži – to urobil kvôli Tebe, lebo Ty
si mu za to stál. On prišiel, aby si tým, ktorí si myslia, že za nič nestoja, povedal, že je to klamstvo! Že majú na viac! Aby si ako Boží bojovník o nich zabojoval. Ako to raz povedal svätý Vincent de Paul: „ Nestačí, ak Boha milujem iba ja, ak ho nemiluje aj môj blížny! “
A tak – hoci Ťa presne nepoznám a neviem, ako sa voláš, koľko máš rokov, kde študuješ,
alebo pracuješ, ..., cítim, že mi rozumieš a vieš, o čom rozprávam. Cítim, že aj v Tebe je ten
oheň, ktorý Ťa „ páli “ urobiť to isté, čo náš vojak – nabrať O2H-u a svedčiť o tom, aké veľké
veci mi urobil ten, ktorý je mocný. (porov. Lk 1, 49)
A poviem Ti ešte malé tajomstvo (ale nikomu to nehovor). On to dokázal urobiť preto,
lebo pri tom kríži, neďaleko od neho, stála jedna matka s veľkým „ M “ . Ona je tá, ktorá stála
pri prvom zázraku a stojí aj pri tomto. Pri prvom sa svadobní hostia túžili napiť vína, pri tomto
sa vojak túžil napiť pravdy. Hľadaj pravdu a nájdeš O2H-u svedčiť o nej. Hľadaj Pravdu a nájdeš
O2H-u svedčiť o Ňom.
Z katechézy pátra Pavla Nogu, CM - vincentína

KNIŽNÉ OKIENKO
P. Elias al Jamhoury – Svätý Charbel
pustovník
Svätý Charbel Makluf (1828-1898) je
známy ako pustovník z Annaya z Rádu
libanonských maronitov. Už za svojho
života bol vzorom dokonalého mnícha
a pustovníka a ľudia ho považovali
za svätca. Pochádzal z rodiny skromných
roľníkov, vytrvalých v modlitbe a v úcte
k Panne Márii. Od svojej mladosti túžil
po živote v tichu, aby sa mohol viac
pohrúžiť do modlitby. Vedel, že to môže
dosiahnuť iba v zasvätení života Bohu.
Prvá časť knihy hovorí o živote svätca
v jeho rodine a v ráde. Otec Charbel bol
úplne naplnený a posadnutý „ Božím
svetom “ . Svoj život neustále prispôsoboval prikázaniam evanjelia a svojej
mníšskej reguly. Zriekol sa seba samého
najmä zachovávaním poslušnosti, ticha
samoty a ústrania. Stredobodom jeho
života sa stala Eucharistia. Miloval kríž
s pevným predsavzatím hľadať, nasledovať a napodobňovať Krista v utrpení.
Našiel ho v Eucharistii, v trpiacom, kajúcnikovi a vo všetkých veciach, ktoré stvorila a posvätila Kristova láska. Vo veku
tridsaťjeden rokov prijal sviatosť kňazstva.
No viac ako po živote v kláštore túžil
po pustovníckom živote, kde by sa
o samote a v dokonalom tichu mohol
venovať modlitbe. Už počas jeho života
v kláštore sa diali zvláštne veci. Charbel
si v noci svietil lampou, do ktorej mu
namiesto oleja naliali vodu. Tá horela
ako olej, a tak bola naplnená jeho túžba
po čítaní Božieho slova a rozjímaní
nad ním aj v noci. Tak sa splnila aj jeho
túžba po živote pustovníka, kde sa usiloval ponoriť celé svoje bytie do Božieho
sveta. Hoci uprednostňoval samotu, bol
v úzkom kontakte s mníchmi, ale svoj čas
trávil aj prijímaním ľudí, ktorí hľadali duchovnú radu a modlitbu.
Ako sedemdesiatročný dostal pri slávení sv. omše v momente pozdvihovania
mozgovú porážku, po ktorej ešte prežil
osem dní v ťažkej agónii. Zomrel
24.decembra 1898.
Po pohrebe otca Charbela ľudia
z okolia zaregistrovali silné svetlo
nad kláštorom, ktoré vychádzalo priamo
z jeho hrobu. Po exhumovaní jeho pozostatkov zistili, že telo je neporušené,
má teplotu živého tela a vyteká z neho
zvláštna tekutina. Všetky laboratória,
ktoré skúmali telo otca Charbela však
dospeli k rovnakému záveru, že ide
o nevysvetliteľnú skutočnosť presahujúcu
náš rozum a schopnosti. Telo bolo vystavené aj k verejnej úcte, pričom
na príhovor otca Charbela boli uzdravení
mnohí chorí, hluchí, nemí, slepí, ochrnutí.
Počas II.vatikánskeho koncilu pápež
Pavol VI. vyhlásil otca Charbela Makhlufa
za blahorečeného 5.decembra 1965
a 9.októbra 1977 ho pripísal do zoznamu
svätých. Jeho neporušené telo je uložené v kláštore v Annayi, pričom je toto
miesto každoročne navštevované množstvom pútnikov. Aj po jeho smrti sa dodnes dejú mnohé uzdravenie duševné
i fyzické.

OCHRANA OSOBNÝH ÚDAJOV
1. Sobášne ohlášky
Sobášne ohlášky je možné vyhlasovať bez súhlasu snúbencov verejne vrátane webstránky a to v odporúčanom tvare
v zmysle 80. zasadnutia KBS zo 17.3.2015: „ si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva (meno snúbenice),
ktorá pochádza z farnosti XY a (meno snúbenca),
ktorý pochádza z farnosti XY“ . Predmetné verejné vyhlásenie je v súlade s cirkevným právom a v záujme snúbencov, aby platnému sláveniu manželstva nestála v ceste nijaká cirkevno-právna prekážka, o ktorej snúbenci nemusia
mať vedomosť. Ďalšie osobné údaje, ako mená rodičov,
dátumy narodenia snúbencov alebo ich presné adresy
bydliska sa nevyhlasujú bez súhlasu všetkých dotknutých
osôb a pre uvedený účel.
2. Kto môže žiadať osobné údaje z matriky
Osobné údaje sa poskytujú na zákonom stanovené účely
výlučne verejným orgánom Slovenskej republiky alebo iného štátu a to v súlade s aktuálne platnou legislatívou Slovenskej republiky, Európskej únie. Teda osobné údaje sa
poskytujú len ak to verejný orgán žiada v súvislosti
s výkonom svojej právomoci, napríklad súdne konanie,
dedičské konanie, policajné vyšetrovanie a pod.
3. Vyžadovanie kontaktných údajov
Kontaktné údaje od dotknutých osôb sa môžu vyžadovať
len ak na to dotknutá osoba dala súhlas a pre výslovne
uvedený účel s formuláciou „ Poskytnutím emailového
a telefonického kontaktu súhlasím s ich spracovaním
pre účely organizovania a vyslúženia mnou žiadanej sviatosti “ . Tento súhlas je možné uviesť aj na jednom zozname, kde sa následne dotknuté osoby (napr. rodičia prvoprijímajúcich detí) zapíšu. Dotknutá osoba v zmysle zákona
nemusí súhlasiť s poskytnutím svojich kontaktných údajov
a môže preferovať výlučne osobnú komunikáciu.

General Data Protection Regulation
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ NOVEMBER 2018
Miesto

Čas

BO

08:00

PA

09:30

BO

17:00

PA

18:00

PA

10:30

PA

09:30

BO

11:00

pondelok

PA

18:00

06.11.

utorok

BO

18:00

07.11.

streda

PA

07:30

08.11.

štvrtok

PA

18:00

09.11.

piatok

PA

18:00

10.11.

sobota

BO

18:00

32. nedeľa v období cez rok

PA

09:30

svätá liturgia

BO

11:00

12.11.

pondelok

PA

18:00

13.11.

utorok

BO

18:00

14.11.

streda

PA

18:00

15.11.

štvrtok

PA

18:00

16.11.

piatok

PA

18:00

17.11.

sobota

PA

07:30

18.11.

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

PA

09:30

BO

11:00

25. nedeľa v období cez rok

DV

08:00

svätá liturgia

PA

08:00

PA

09:30

BO

11:00

Dátum

Deň

01.11.

štvrtok
Slávnosť všetkých svätých

02.11.

piatok

03.11.

sobota

04.11.

31. nedeľa v období cez rok

05.11.

11.11.

19.11.

pondelok

20.11.

utorok

21.11.

streda

22.11.

štvrtok

23.11.

piatok

24.11

sobota

ZO ŽIVOTA FARNOSTI A CIRKVI
Stav finančných prostriedkov k 31.10.2018:
Stav na účtoch
Stav v pokladni
Spolu

42 019,22 €
630,39 €
42 649,61 €

25.11.

26.11.

pondelok

PA

18:00

27.11.

utorok

BO

18:00

Vydáva Rímskokatolícka cirkev, farnosť Parchovany
pre vnútornú potrebu.

28.11.

streda

PA

18:00

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,

29.11.

štvrtok

PA

18:00

30.11.

piatok

PA

18:00

Skutočné náklady na jeden výtlačok sú 0,12 €.

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

