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KNIŢNÉ OKIENKO
Elias Vella – Ahoj, Jeţiš, môţeme sa porozprávať?
Autor Ellias Vella je skúsený kazateľ a exorcista, prednášateľ na fórach medzinárodných
organizácií, ktorý dobre pozná mladých ľudí po celom svete, ich súčasné problémy a otázky.
Zaujímavou a pútavou formou pribliţuje pravdy viery, existencie Boha, ale aj zla vo svete nielen
pre mladých ľudí, ale aj pre kaţdého, kto po tejto knihe siahne.
Dej knihy začína stretnutím skupinky piatich študentov a blízkych priateľov v študentskej
pizzerii. Julio je Brazílčan, veriaci v Jeţiša Krista. Sergio je Talian, ktorý sympatizuje s hnutím
Nového veku alebo New Age a prikláňa sa k viere v univerzálny mier. Alice pochádza
z Anglicka a verí v silu a energiu neţivých vecí ako sú kryštály, kamene a iné nerasty. Ruesh
z Nigérie prostredníctvom čudného „ okultného “ predmetu na krku prezentuje kultúru,
z ktorej pochádza. Posledná z partie priateľov je Katia pochádzajúca z Nemecka.
Otvorene sa priznáva k feminizmu a potrebe boja za práva ţien, za rovnoprávnosť s muţmi.
V rozhovore kaţdý z nich obhajuje svoje vlastné názory a presvedčenia.
Julio je pevne presvedčený, ţe iba Jeţiš môţe priniesť mier, radosť a lásku medzi ľudí.
Hovorí: „ Rešpektujem, ţe máte odlišné zmýšľania a rozličné stanoviská. Ale iba Jeţiš môţe
zachrániť mňa, vás a celý svet. Keby tu bol, rozptýlil by všetky naše pochybnosti, pomohol nám
v ťaţkostiach a zodpovedal by všetky naše otázky.... “ . Medzitým vojde do reštaurácie mladík
v dţínsach a tričku s nápisom LÁSKA.... Chcel si k nim prisadnúť. „ A ... kto si?
Nový študent? JA SOM JEŢIŠ, “ odpovedal im.
Zaujímavým a nenúteným rozhovorom objasňuje týmto študentom mnoţstvo pálčivých
a znepokojujúcich osobnostných i spoločenských otázok, odpovedá na rôzne trápenia typické
pre dnešný odcudzený svet – napríklad nenávisť k sebe, rodičom a ľuďom vôbec, komplexy
menejcennosti, depresia, skľúčenosť a túţba po smrti, neschopnosť cítiť lásku, strata viery
v Boha, ale aj satanizmus, okultizmus, kriminalita a trest smrti, rodová revolúcia, rôzne závislosti.... Jeţiš pribliţuje témy ako manţelstvo, predmanţelské spoluţitie, rozvody, odpustenie,
biela a čierna mágia, rôzne závislosti, utrpenie vo svete, Cirkev, ekumenizmus, sviatosti,
vzťah k Panne Márii a odpovedá na mnohé ďalšie otázky.
Kniha je ţriedlom informácií, ale aj oporou a útechou vo vedomí, ţe nie sme s podobnými
problémami sami a odpoveď nám dáva priamo alebo sprostredkovane ten najlepší
radca – sám Jeţiš Kristus.

MARIÁNSKA ÚCTA
Myslím si, ţe v dnešných časoch si viac ako inokedy uvedomujeme, ţe slová Jeţiša Krista
o posledných dňoch tohto sveta sa napĺňajú. Pri rozhovoroch na túto tému si ľudia povzdychnú a povedia, ţe Sibyla mala pravdu, keď toto všetko predpovedala. Usmejem sa, ale v duchu
plačem, pretoţe je dosť svätých, ktorí tieţ hovoria o konci sveta a hodnovernosť ich výpovedí
je váţnejšia, ako výpoveď Sibyly. Ţiaľ, alebo týchto svätých nepoznáme, alebo ich proroctvá
ignorujeme.
Jedným z takýchto svätých je Ľudovít Mária Grignion z Montfortu. Jeho posolstvo
pre dnešnú dobu nenaháňa strach, ale prináša nádej. Touto nádejou je pravá úcta
k Panne Márii a k jej Nepoškvrnenému Srdcu, v ktorom nás chce Panna Mária chrániť
pred nástrahami Zlého a priniesť k svojmu synovi Jeţišovi.
Toto je dôvod, prečo počnúc týmto číslom Farského hlásnika budeme viac pozornosti venovať dielu Ľudovíta Mária Grigniona z Montfortu „ O pravej úcte k Panne Márii alebo Príprava na kráľovstvo Jeţiša Krista“ .
Najskôr však nechajme svätých pápeţov v krátkosti predstaviť nám svätého Ľudovíta Máriu
Grigniona z Montfortu a jeho dielo.
Pápeţ Pius XII. hovorí:
„ B ezpochyby všetci svätí boli veľkými sluţobníkmi Panny Márie a viedli aj iných k jej uctievaniu. Grignion z Montfortu je jedným z tých svätcov, ktorý s osobitným zanietením pracoval,
aby si ľudia Pannu Máriu viac ctili a väčšmi ju milovali. Pravá zboţnosť k Panne Márii mu dávala
najviac síl v jeho misijnej práci a bola jeho veľkým tajomstvom, ako pritiahnuť a získať duše
pre Jeţiša. Celá jeho činnosť závisela od tejto náboţnosti; na nej zaloţil celú svoju existenciu;
a vskutku, nebolo by moţné nájsť účinnejšiu zbraň pre jeho dobu. Proti pochmúrnej prísnosti
a namyslenej pýche jansenizmu postavil synovskú, dôverujúcu, neuhasiteľnú, výbojnú
a činorodú lásku oddaných sluţobníkov Panny Márie; tej, ktorá je útočiskom hriešnikov, Matkou Boţej milosti, naším ţivotom, našou sladkosťou a našou nádejou. Ako naša ochrankyňa,
postavená medzi Bohom a nami hriešnikmi, berie si na seba úlohu vzývať zhovievavosť Sudcu
a zadosťučiniť spravodlivosti, dotýkať sa srdca hriešnika a prekonať jeho zaťatosť. Tento svätý
misionár, zo svojej vlastnej skúsenosti presvedčený o význame Panny Márie, vyhlásil
s jednoduchosťou jemu vlastnou, ţe nikdy ţiaden hriešnik neodolal, keď sa ho dotkol
svojím ruţencom. “

Pokračovanie na ďalšej strane

P18 - ODVÁŢNY ROK
„V
ţivote treba riskovať,
kto neriskuje, nevyhráva! “
(Pápeţ František)
Ako tému pre SDM
na rok 2018 vybral Svätý Otec
doslova
„ a njelský “
hlas:
„ N eboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. “ (Lk 1, 30) Téma
nesie podtitul: Odvaha ţiť v prítomnosti. Najbliţšie Svetové dni
mládeţe budú v Paname,
pre ktorú je voda mimoriadne
kľúčová
–
je to krajina
obmytá oceánmi, krajina známa
svojím dychberúcim Panamským prieplavom, daţďovými
pralesmi aj obdobím daţďov,
kvôli ktorým sa SDM budú konať uţ v januári 2019! Predtým
nás však čaká Národné stretnutie mládeţe P18 v Prešove. Ak si
známy vzorec vody H2O napíšeme a prečítame odzadu,
dostaneme O2H, resp. „ o-dvaha “ . Spoločná duchovná príprava na P18 aj SDM v Paname
má názov Odváţny rok a spája
odvahu so symbolikou vody.
Hlavnými postavami Odváţneho
roka budú postavy z Jánovho
evanjelia, ktoré niektorí biblisti
nazývajú evanjeliom vody,
ktorou je Kristus. Všetky postavy
súvisia s vodou a odvahou –
Ján Krstiteľ, Panna Mária, Nikodém, Samaritánka, chromý
pri rybníku Betsata, Peter, slepec
pri rybníku Siloe, stotník
pod kríţom a Mária Magdaléna.
„ S tudnicou “ kaţdej katechézy
je list pre mladých, ktorý ponúka
čerstvý dúšok odvahy. Autori
listov sú skúsení sprievodcovia
mladých ľudí dobre poznajúci
ich smäd – o. biskup Marek
Forgáč, biblista František Trstenský, kňazi Andrej Darmo, Patrik
Balázs, Dominik Markoš a viacerí
rehoľníci – františkán brat Filip
Čierny, sestra Chantal Fukasová
– vykupiteľka, vincentín Pavol
Noga a redemptorista Miroslav
Bujdoš.
Za Radu pre mládeţ a univerzity KBS PaedDr. Pavol Danko

(https://
narodnestretnutiemladeze.sk/
odvazny-rok/)
V najbliţších číslach Farského
Hlásnika Vám budeme postupne prinášať myšlienky z týchto
katechéz.

Svätý Ján Pavol II. hovorí:
„ Č ítanie traktátu O pravej úcte k Panne Márii
znamenalo obrat v mojom ţivote. Najprv som mal
obavy, aby mariánska úcta neodvádzala kresťanov
od úcty ku Kristovi a neupierala mu jeho oprávnené
miesto, ale keď som prečítal traktát od Grigniona
z Montfortu, zistil som, ţe je to inak. Náš vnútorný
vzťah k Boţej Matke je výsledkom nášho začlenenia
sa do Kristovho tajomstva. “
Svätý Pius X. hovorí:
„ V yhovujeme Vašej ţiadosti a doporučujeme
veľmi vrelo obdivuhodné pojednanie O pravej mariánskej úcte, napísané blahoslaveným Grignionom,
a z plného srdca udeľujeme apoštolské poţehnanie
všetkým, ktorí toto pojednanie budú čítať. Je naozaj
tak krásne! “

ZO ŢIVOTA FARNOSTI A CIRKVI
Ročný výkaz o hospodárení vo farnosti: Parchovany
Stav obeţného majetku k 1.1.2017
Hotovosť:

1 074,89 €

Bankový účet:

8 826,68 €

Spolu:

9 901,57 €

PRÍJMY
Zvonček, zbierky pre potreby farnosti: *
Zbierky na odoslanie:

28 048,40 €
3 186,12 €

Dary FO,PO zahraničie , Ordinariát:

2 425,00 €

Príspevky na časopisy a knihy:

266,95 €

Nájomne (bez odpočítania dane z príjmov)

6 918,96 €

PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ FEBRUÁR 2018
Dátum

Deň

Miesto

Čas

01.02.

štvrtok

PA

18:00

02.02.

piatok

BO

17:00

PA

18:00

03.02.

sobota

PA

18:00

04.02.

5. nedeľa v cezročnom období

PA

09:30

BO

11:00

05.02.

pondelok

PA

18:00

06.02.

utorok

BO

18:00

07.02.

streda

PA

18:00

08.02.

štvrtok

PA

18:00

09.02.

piatok

PA

18:00

10.02.

sobota

PA

07:30

11.02.

6. nedeľa v cezročnom období

PA

09:30

BO

11:00

12.02.

pondelok

PA

18:00

13.02.

utorok

PA

18:00

14.02.

Popolcová streda

BO

17:00

15.02.

štvrtok

PA

18:00

PA

Ostatné príjmy:

95,31 €

Úroky z vkladov:

0,84 €

16.02.

piatok

PA

18:00

40 941,58 €

17.02.

sobota

BO

18:00

18.02.

1. pôstna nedeľa
zbierka na opravu farského kostola
zbierka na charitu

PA

09:30

svätá liturgia

BO

11:00

19.02.

pondelok

PA

18:00

20.02.

utorok

BO

18:00

Príjmy spolu
*Zbierka v 3. nedeľu za rok 2017:

10 111,62 €

Príspevky na opravu kostola za rok 2017:

4 130,00 €

VÝDAVKY
Náklady na kostol:

8 671,39 €

Náklady na farské priestory:

4 902,16 €

Investičná činnosť - rekonštrukcia kostola:

7 263,86 €

Dary, príspevky PO, FO:

401,20 €

21.02.

streda

PA

18:00

Výdavky na organizovanie akcií:

768,21 €

22.02.

štvrtok

PA

18:00

23.02.

piatok

PA

18:00

24.02.

sobota

PA

07:30

2. pôstna nedeľa

DV

08:00

svätá liturgia

PA

08:00

PA

09:30

BO

11:00

Výdavky na knihy a časopisy:

76,04 €

Odoslané zbierky na Ordinariát:

3 186,12 €

Príspevky do fondov Ordinariátu:

231,36 €

Ostatné výdavky nedaňové:

2 684,50 €

Daň z príjmu:

889,53 €

Výdavky spolu:

29 074,37 €

Stav obeţného majetku k 31.12.2017
Hotovosť:

821,70 €

Bankový účet:

20 947,08 €

Spolu:

21 768,78 €

25.02.

26.02.

pondelok

PA

18:00

Pozvánky na najbliţšie kresťanské akcie v okolí

27.02.

utorok

BO

18:00

10.2.2018 – Chvály spoločenstva Skala v Novom
Ruskove o 16:00 hod. (grécko-katolícky chrám)

28.02.

streda

PA

18:00

25.2.2018 – Večer chvál spoločenstva Marana Tha
v Prešove o 19:00 hod. (konferenčná sála – Biely
dom Prešov, Námestie mieru 3)

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

Stav finančných prostriedkov k 31.01.2018:
Stav na účtoch
Stav v pokladni
Spolu

20 892,08 €
1 241,52 €
22 133,60 €

Skutočné náklady na jeden výtlačok sú 0,12 €.
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