
Dekrét o vyhlásení Roka 
Sedembolestnej Panny Márie. 

V roku 2014 si pripomenie-
me 450. výročie prvého zázraku 
na príhovor Panny Márie v Šaš-
tíne a 50. výročie potvrdenia Se-
dembolestnej Panny Márie za 
patrónku Slovenska pápežom 
Pavlom VI.  

My, biskupi, zídení na 76. 
plenárnom zasadaní Konferen-
cie biskupov Slovenska vo Vra-
nove u Brna, reagujúc na počet-
né prosby veriaceho ľudu, vy-
hlasujeme Rok Sedembolestnej 
Panny Márie.   

Jubilejný rok Sedembolest-
nej Panny Márie sa začne sláviť 
1. januára 2014 a bude zakonče-
ný 31. decembra 2014. Jeho vr-
cholom bude slávnostné zvere-
nie Slovenska pod ochranu Se-
dembolestnej Panny Márie, dňa 
15. septembra 2014 v Šaštíne.  

Veľmi si želáme, aby všetci 
členovia Katolíckej cirkvi na 
Slovensku využili tento rok na 
prehĺbenie katolíckej viery a úc-
ty voči našej Matke, Sedembo-
lestnej Panne Márii, patrónke 
Slovenska. Máme nádej, že 
s Božou pomocou prinesie tento 
čas hojné duchovné ovocie, 
ktoré sa prejaví najmä v našich 
rodinách, farnostiach a spolo-
čenstvách, aby sa podľa vzoru 
Panny Márie bližšie primkli k 
Ježišovi Kristovi ako ku svojmu 
osobnému Spasiteľovi a Vyku-
piteľovi.   

Povzbudzujeme veriacich, 
aby sa tento jubilejný rok stal 
časom obnovenia a prehĺbenia 
modlitby posvätného ruženca, 
prostredníctvom ktorého rozjí-
mame nad tajomstvami našej 
spásy. Chceme prosiť našu ne-
beskú Matku, ochrankyňu živo-
ta, o pomoc a príhovor pri obra-
ne nenarodeného života, rodiny 
a manželstva v našej krajine  
i v celej Európe. 
Mons. Marián Chovanec generálny 
sekretár KBS  
Mons. Stanislav Zvolenský predse-
da Konferencie biskupov Slovenska 

ROK 
SEDEMBOLESTNEJ  

ÚVODNÍK 
Teším sa, že v novom roku 2014 vám môžem spolu s redakčnou radou ponúknuť farský 

časopis alebo informačný list s názvom Farský hlásnik. 
Vo farskom informačnom liste najviac priestoru zaberie program svätých omší s úmysla-

mi. Nakoľko program svätých omší sa pripravuje viac ako mesiac dopredu a nezohľadňuje 
nepredvídané udalosti, je len orientačný. Ďalej vo farskom informačnom liste nájdete rubriku 
venovanú Roku Sedembolestnej Panny Márie, ktorá nás bude sprevádzať po celý rok, infor-
mácie o živote spoločenstiev, ktoré pôsobia na území farnosti, myšlienky k liturgickému ob-
dobiu, ako aj čriepky z histórie. 

Farský informačný list nie je záležitosťou iba redakčnej rady, ale nás všetkých, ktorí  
po ňom siahneme a budeme ho čítať. Preto vás prosím a povzbudzujem, aby sa na jeho tvor-
be podieľal každý tak, ako najlepšie vie: modlitbou, príspevkami alebo akokoľvek inak.  

Žehnám tomuto dielu a prajem mu, aby život vo farnosti sprevádzal tak, ako kedysi sku-
točný hlásnik sprevádzal život obce.  

INFORMAČNÝ LIST FARNOSTI SVÄTÉHO ŠTEFANA UHORSKÉHO KRÁĽA 
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Z HISTÓRIE 
Skôr ako budeme postupne odkrývať históriu nášho kostola, určite stojí za zmienku po-

vedať pár slov o Parchovanoch. Prvé informácie o obci sú doložené v historických listinách 
z roku 1320 ako Parnow, z roku 1330 ako Perno, z roku 1355 ako Pernow, z roku 1439 ako 
Parnow, v ďalších rokoch ako Parhowjane, Parhowjani, Parchowjany, Parchoviany, Parcho-
vany. Z archeologických, jazykovedných a písomných dokladov je známe, že dedina Parnov 
jestvovala už v 9. storočí a patrila k najstarším slovienským dedinám v blízkom okolí.  
Od roku 1321 sa dedina spomína ako majetok rodiny Bakšovcov, Eszényovcov, Rákoczyov-
cov, Bocskyovcov a od poslednej tretiny 17. storočia  Molnárovcov. Avšak v rodine Molná-
rovcov došlo k rodinnej tragédii, v ktorej jeden brat zabil druhého a následne sa vysťahoval. 
Majetok dal do prenájmu grófovi Andrássymu na 20 rokov. Andrássy zrenovoval a rozšíril 
kaštieľ, pribudoval mu vežu a vysoko povzniesol celý statok. O stavbe kaštieľa vieme málo. 
Dá sa datovať iba približne. Kaplnku postavili v roku 1860 a možno predpokladať, že s ňou 
aj celý kaštieľ. Ten 9. augusta 1901 aj s kaplnkou vyhoreli. Parchovany sa pre svoju polohu, 
no najmä preto, že sa tu usídlili mnísi Paulíni, ktorí neskôr založili kláštor, stali duchovným 
centrom okolitých dedín. V kronike nemáme záznamy o tom, kedy a odkiaľ do Parchovian 
Paulíni prišli. Je však známe, že v 14. storočí v Parchovanoch fungovala fara, ktorá bola 
počas náboženských prevratov v rukách nekatolíkov. Neskôr prestala existovať. Jej činnosť 
bola obnovená až v roku 1725. Matričné záznamy sú na fare vedené od roku 1779.  

Prvý kostol v Parchovanoch, podľa historických záznamov, bol zrejme pri kláštore Paulí-
nov a bol zasvätený svätému Ondrejovi, apoštolovi. V období Thökölyho povstania 15. no-
vembra 1800 vyhorel. V zanedbanom stave sa nachádzal asi 20 rokov. Jeho obnova sa datuje 
rokom 1819. Bol síce rýchlo opravený, no práca na ňom bola nekvalitná, z roka na rok  
sa vyskytovali čoraz väčšie trhliny, až sa z bezpečnostných príčin musel zbúrať.  
(Obecná kronika; Súpis pamiatok na Slovensku Zv.2; Uličný, F.: Osídľovanie zemplínskej župy) 

SPOLOČENSTVÁ VO FARNOSTI 
V tejto rubrike sa budeme venovať spoločenstvám, ktoré môžeme nájsť v našej farnosti. 

Jedným z nich sú Modlitby otcov . Je súčasťou väčšieho spoločenstva Útecha. Podnetom  
k jeho vzniku boli  Modlitby matiek vo svete. Snažia sa spolupracovať s Pánom pri obnove 
otcovstva skrze modlitbu, teda sa chcú spolu modliť a podporovať. Vznikli v roku 2001 
a zakladateľom bol diakon Maurice Williams z Veľkej Británie. Podstatou tohto hnutia je 
úplné odovzdanie sa do Božích rúk. Cieľom MO je, aby otcovia zakúsili zmenu života,  
pri ktorej sa učia odovzdávať svoje deti a rodiny Bohu, pretože On ich miluje a chce, aby 
uspeli vo svojich povinnostiach ako muži – duchovní aj fyzickí otcovia. Učia sa kresťansky 
chápať svoje poslanie otca v rodine, aby sa o ňu starali tak, ako sa staral sv. Jozef o svoju 
rodinu v Nazarete. Práve sv. Jozef, manžel Panny Márie, je ich patrónom a vzorom vo vede-
ní rodiny, vo viere, v spravodlivosti a v práci. Stovky mužov sa každý týždeň schádzajú  
na spoločných stretnutiach, aby sa modlili za všetkých otcov, za požehnanie svojich rodín, 
za farnosť, za aktuálne problémy. Chvália Pána, čítajú úryvky zo Svätého písma, zverujú sa 
so svojimi problémami a tieto odovzdávajú Pánovi. Ďakujú za dar otcovstva a prosia Boha 
o pomoc, ak zlyhávajú vo svojej úlohe ochraňovať a milovať svoje rodiny. Pomôckou  
pre otcov je knižočka MO, ktorá je rovnaká všade vo svete. Sú v nej uvedené základné pra-
vidlá a modlitby. Jej elektronickú verziu nájdete aj na webovej stránke MO. V našej farnosti 
sa otcovia stretávajú pravidelne každý pondelok o 20.00 hod. od roku 2010, a to v rodine 
alebo na fare. V zimných mesiacoch je každú nedeľu o 16.00 hod. otvorená telocvičňa, kde 
si otcovia môžu so svojimi deťmi zahrať futbal. Milí otcovia, ak sa o týchto stretnutiach 
chcete dozvedieť viac alebo uvažujete o tom, že by ste sa k MO pridali, členovia vás radi 
uvítajú. Bližšie informácie vám poskytne Peter Figeľ. (www.modlitbyotcov.sk; sekciapreronu.webnode.sk) 

duchovný otec Dušan 



Dátum Deň Miesto Čas Úmysel 

01.01. streda Parchovany 09:30 za veriacich 

    Božčice 11:00 za skoré víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 

02.01. štvrtok Parchovany 18:00 + Michal Vasiľ (výročie smrti) 

03.01. piatok Božčice 17:00  

    Parchovany 18:00 Bratstvo Božského Srdca Ježišovho 

04.01. sobota Parchovany 18:00 Ružencové Bratstvo 

05.01. nedeľa Parchovany 09:30 (2. nedeľa po Narodení Pána) + Dušan Popaďák 

    Božčice 11:00 za veriacich 

06.01. pondelok Božčice 08:00 (Zjavenie Pána) za Božiu milosť pre Veroniku  

    Parchovany 09:30 za veriacich 

07.01. utorok Božčice 18:00 + Mária a Jozef Janoč  

08.01. streda Parchovany 07:30 + Ján Hrabovský (výročie pohrebu) 

09.01. štvrtok Parchovany 18:00 za uzdravenie Jozefa 

10.01. piatok Parchovany 18:00 Michal a Mária Demčákovi (č.d. 261) 

11.01. sobota Parchovany 18:00 Zuzana a Ján Zamborovi 

12.01. nedeľa Parchovany 09:30 (Krst Krista Pána) Marta (60 rokov života) 

    Božčice 11:00 za veriacich 

13.01. pondelok Parchovany 18:00 + Ján Žotani (č.d. 444) 

14.01. utorok Božčice 18:00   

15.01. streda Parchovany 07:30 + Michal Daňko 

16.01. štvrtok Parchovany 18:00 Jozef Hrunčák (70 rokov života) 

17.01. piatok Parchovany 18:00 Alžbeta a Ján Ihnacikovi 

18.01. sobota Parchovany 07:30 Mária a Ján Koscelníkovi 

19.01. nedeľa Parchovany 09:30 (2. nedeľa) za veriacich 

    Božčice 11:00 (svätá liturgia) 

20.01. pondelok Parchovany 18:00 + Jozef Brinda 

21.01. utorok Božčice 18:00   

22.01. streda Parchovany 07:30 + Ján, Ján Goda 

23.01. štvrtok Parchovany 18:00 + Jozef Figeľ 

24.01. piatok Parchovany 18:00 + Marián Baran 

25.01. sobota Parchovany 18:00 + Ján Kmec 

26.01. nedeľa Dvorianky 08:00 (3. nedeľa) za veriacich 

    Parchovany 08:00 (svätá liturgia) 

    Parchovany 09:30 + Pavol a Anna Berešová 

    Božčice 11:00   

27.01. pondelok Parchovany 18:00 + Jozef Ivančo (č.d. 231) 

28.01. utorok Božčice 18:00 + Michal Jurčo 

29.01. streda Parchovany 18:00 + Milan Kozák 

30.01. štvrtok Parchovany 18:00 + Jozef Repko 

31.01. piatok Parchovany 18:00 + Jozef, Vincent, Anna Ščerbáková 

PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ - JANUÁR 2014 MYŠLIENKY  
K SLÁVENIU 

1. január – Panny Márie Bo-
horodičky 
Boh nám dáva Máriu, Ježišovu 
matku do pozornosti hneď na 
začiatku kalendárneho roka, 
aby sme sa od nej učili dôvero-
vať Bohu v každej chvíli živo-
ta. V tichu svojho srdca vní-
majme každý deň nového roka, 
aký je k nám Boh dobrý, ako 
nás požehnáva na každom kro-
ku. Ak mu dovolíme, aby nás 
napĺňal svojou prítomnosťou  
a láskou, budú sa meniť naše 
konania, postoje, budeme nosi-
teľmi Krista v dnešnom svete, 
staneme sa požehnaním pre 
všetkých ľudí. Prinášajme ľu-
ďom pokoj, požehnanie, ra-
dosť, nádej, povzbudenie, po-
chopenie. Máme na to celý rok, 
začnime už dnes. 
6. január – Zjavenie Pána – 
Traja králi 
Tento sviatok je takpovediac 
vyvrcholením Vianoc, ohňo-
strojom milostí, svetlom, kto-
rým sa Boží Syn dáva spoznať 
všetkým ľuďom. Mudrci znáša-
li nepohodlie cesty, rôzne pre-
kážky a v cieli cesty našli dieťa 
Ježiša. Aj my prijímajme fakt, 
že naša cesta k Ježišovi je spre-
vádzaná aj útrapami a ťažkos-
ťami. Nemajme problém spo-
znať Ježiša v podobe otrhaného 
bezdomovca, chorého suseda, 
utrápenej matky, vyčerpaného 
otca, dotieravého súrodenca, 
neznesiteľného kolegu Tak ako 
sa mudrci vrátili domov inou 
cestou, aby nestretli Herodesa, 
nech je našou „inou“ cestou 
snaha byť iní, lepší, vnímavejší 
na Božie vnuknutia.  
12. január – Krst Krista Pána 
Pri slávení pamiatky Pánovho 
krstu si znova pripomíname 
veľkosť a dôležitosť sviatosti 
krstu, ktorá je bránou ku všet-
kým sviatostiam. Aj my sme sa 
krstom stali Božími deťmi  
a Ježišovými údmi. Denne 
ďakujme Bohu za túto milosť, 
ktorá ale zaväzuje k životu 
hodnému kresťana. Spytujme 
sa sami seba: „Ako nesieme 
životom svoje krstné rúcho 
nevinnosti? Horí naša svieca 
viery a vernosti Kristovi? Aký 
je Kristov obraz v mojej duši? 
Ožiarený láskou, ozdobený 
cnosťami alebo azda zabudnu-
tý, zaprášený...?“  
(Božie slovo na každý deň II., 2011; 

Jozef Hlouch: Minútočka, 1997) 

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 


