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Z HISTÓRIE 

V nasledujúcich častiach Farského hlásnika si priblížime interiér parchovianske-
ho kostola. Dominantu chrámu tvorí hlavný oltár, neogotický, vyrobený z liateho 
betónu a červeného mramoru, situovaný v presbytériu kostola. Datujeme ho rokom 
1900. Jeho autorom bol Leopold Hild zo Šoproňa. V centre oltára je umiestnená 
socha sv. Štefana, uhorského kráľa, vytvorená z pieskovca. Svätca sochár zobrazil 
s korunou, žezlom, dvojitým krížom a odel do tuniky s plášťom. Pás zdobí meč 
visiaci na opasku. Po jeho pravej strane stojí plastika ostrihomského arcibiskupa 
Dominika, ktorý na Vianoce roku 1000 Štefana korunoval za kráľa. Táto plastika 
z polychrómovanej drevorezby pochádza zo začiatku 20. storočia. Arcibiskup je 
zobrazený v biskupskom rúchu a s biskupskou palicou. Berla, so zahnutým koncom, 
ktorú drží vo svojej pravej ruke, symbolizuje pastiersku službu. Dominik svoj po-
hľad upiera nahor, k nebu. Na krku má zavesený pektorál – náprsný kríž, symboli-
zujúci arcibiskupovo zjednotenie s ukrižovaným Kristom. Po ľavej strane svätca 
stojí postava matky sv. Štefana, Šarlota, dcéra sedmohradského kniežaťa Gyulu. Aj 
táto plastika pochádza zo zač. 20. storočia a je vyrobená z polychrómovanej drevo-
rezby. Leopold Hild Šarlotu  stvárnil ako dôstojnú, skromnú ženu v dlhom prepása-
nom odeve. Jej hlavu pokrýva závoj. Pravú ruku má položenú na hrudi a ľavú vy-
stretú a obrátenú dlaňou hore akoby k nebu. Každá socha sa vyníma v samostatnom 
výklenku – v nike, pričom centrálny výklenok so sochou sv. Štefana, je najväčší. 
Jeho horná časť je zaklenutá lomeným oblúkom lemovaným kružbou s ľaliami 
a nosmi. Výzdobu niky ukončuje vimperk (trojuholníkový štít nad sochou), členený 
ľaliami a zdobený krabmi. Jeho vrchol dotvára krížová kytica. Menšie bočné vý-
klenky zdobia baldachýny nesúce postavy anjelov so šerpami natočenými k centru 
oltára. Dekoráciu baldachýnov zakončujú fiály (štíhle ihlany) s krabmi a na ich vr-
choloch je taktiež osadená krížová kytica.  (Diplomová práca – Jana Siksová)  

SPOLOČENSTVÁ VO FARNOSTI 
Tretím spoločenstvom pôsobiacim v našej farnosti je Združenie mariánskej 

mládeže (ZMM), ktoré je spoločenstvom detí a mladých vo veku od 6 do 30 rokov. 
Jeho korene siahajú do roku 1830, kedy sa Kataríne Labouré, novicke zo spoloč-
nosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, dňa 18. júla zjavila Panna Mária 
v kaplnke na Rue de Bac v Paríži. Počas zjavenia jej Panna Mária povedala, že si 
praje biele vojsko pri svojom oltári a zahrnie ho mnohými milosťami. Pri druhom 
zjavení 27. novembra sa jej Panna Mária ukázala tak, ako ju poznáme na Zázračnej 
medaile. Prvé spoločenstvo vzniklo v Paríži pri dome dcér kresťanskej lásky 
v r.1838. Na Slovensku vznikli prvé spoločenstvá v r.1861 pod názvom Mariánske 
družiny (MD). Tie úzko spolupracovali so sestrami vincentkami, ktoré ich viedli, 
preto MD vznikali na miestach, kde tieto sestry pôsobili. Boli to dievčenské spolo-
čenstvá, no po páde komunizmu sa do MD začali prijímať aj chlapci. V roku 2001 
sa MD premenovali na ZMM a v tom istom roku sa ZMM stalo aj občianskym 
združením. ZMM je súčasťou celosvetového združenia Juventud Mariana Vicencia-
na (JMV) pôsobiaceho v 65 krajinách sveta s približne 150 000 členmi. Členovia 
spolupracujú so Spoločnosťou dcér kresťanskej lásky a Misijnou spoločnosťou  
sv. Vincenta de Paul.  

Osobitným cieľom ZMM je uctievať si Nepoškvrnené počatie Panny Márie, a to 
posväcovaním seba (pristupovaním k sviatostiam, zúčastňovaním sa duchovných 
obnov, modlitbou ruženca, radostným nasledovaním života Panny Márie) a tiež 
apoštolátom v rodine (láskou a poslušnosťou voči rodičom a vytváraním dobrých 
súrodeneckých vzťahov), vo farnosti (aktívnym zúčastňovaním sa na živote farnos-
ti, pomocou pri charitatívnej a misijnej činnosti, prácou s deťmi a mládežou), 
v škole a v práci (zodpovedným plnením si svojich povinností, úctou voči autorite, 
vytváraním priateľských vzťahov, vydávaním svedectva viery). 

Znakom ZMM je Zázračná medaila Panny Márie. Mottom ZMM sú slová mod-
litby vyryté na medaile: „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa 
k Tebe utiekame“.  A prečo „zázračná“? Lebo sprostredkovala už veľa milostí - 
nečakané uzdravenia, obrátenia vo viere a ochranu v nebezpečenstve tela aj duše. 
Nosiť „Zázračnú medailu“ znamená zveriť svoj život i smrť pod ochranu Nepo-
škvrnenej Panny Márie.  (www.zmm.sk) 

MYŠLIENKY K SLÁVENIU 

5. marec – Popolcová streda   
Pôstne obdobie začíname výzvou: 

„Kajajte sa a verte Evanjeliu!“ Je to čas, 
kedy sa máme viac ako inokedy odvra-
cať od svojich hriechov a hľadať Božie 
milosrdenstvo. Zmyslom pôstu je, aby 
náš telesný hlad odhalil náš duchovný 
hlad. Telesný pôst by mal byť spojený 
s hľadaním Boha v modlitbe. V tomto 
pôstnom období hovorme Pánovi, že 
potrebujeme viac jeho a menej seba. 
Ukážme mu, že sme ochotní zapierať sa 
počas týchto štyridsiatich dní, aby sme 
sa stali presvedčivejšími svedkami evan-
jelia. Keď sa postíme so správnym pos-
tojom, nie ako úlohou alebo povinnos-
ťou, môžeme očakávať milosti, ktoré 
prinesú uzdravenie, obnovu a budujú 
Božie kráľovstvo medzi nami navzájom. 
Nie je úžasné, že Boh prijme naše skutky 
sebazapierania a vymení ich za veľké 
požehnania? 
19. marec – svätý Jozef, ženích Panny 
Márie 

Skúsme sa vcítiť do „Jozefovej kože“ 
a premýšľajme, ako by sme reagovali, 
keby nám dnes niekto takto „naplá-
noval“ život, ako to Boh urobil Jozefovi. 
Koľko šomrania a odporu by sa v nás 
ukázalo. Svätcov väčšinou vnímame ako 
„hotových svätých ľudí“. Neuvažujeme 
nad tým, že aj oni zápasili sami so sebou 
a so svetom. V prvom rade im išlo 
o plnenie Božej vôle, nie svojej. Aj svätý 
Jozef tým, že prijal tajomstvo Božieho 
plánu pre svoj život, stal sa nám veľkým 
vzorom poslušnosti, vernosti a podria-
denosti Božej vôli. Nehovorme si, že 
budeme konať, ako sami uznáme 
za vhodné, ale učme sa od svätého Joze-
fa dôverovať Bohu aj v nepochopiteľ-
ných životných situáciách. A napokon 
pokúsme sa viac spoliehať na Božie ko-
nanie, než na seba. 
25. marec – Zvestovanie Pána  

Predstavme si Máriu ako jednoduché, 
skromné, čisté a pokorné dievča, ktoré 
v mene celého sveta počúvalo a počulo 
Boží hlas. Zarazená nad slovami anjela 
mu po niekoľkých otázkach dáva svojím 
„Fiat!“ súhlas k materstvu. Počala 
z Ducha Svätého a stáva sa Božou Mat-
kou. Aj nám Boh rôznym spôsobom 
zvestuje svoju vôľu. Môžeme sa pýtať: 
„Ako sa to stane? Ako to mám urobiť? 
Pane, čo mám povedať?“ Niekedy však, 
na rozdiel od Márie, hľadáme spôsoby 
ako „vycúvať“ z toho, čo Boh od nás 
žiada. Ospravedlňujeme sa vlastnou ne-
schopnosťou, nehodnosťou či pochyb-
nosťami. Stačí však prejaviť dobrú vôľu, 
ochotu a Boh ostatné „zariadi“. My ako 
ľudia máme obmedzené schopnosti, ale 
Boh je všemohúci. (Božie slovo na každý 
deň II, Slovo medzi nami)  

FARSKÝ HLÁSNIK 



Dátum Deň Miesto Čas Úmysel 

01.03. sobota Parchovany 18:00 Ružencové bratstvo 

02.03. nedeľa Parchovany 09:30 (8. nedeľa) + Anna Palenčiková 

    Božčice 11:00 za veriacich 

03.03. pondelok Parchovany 18:00 (fašiangy) + Alžbeta Ihnaciková 

04.03. utorok Božčice 18:00 (fašiangy) + Jozef Balint 

05.03. streda Božčice 17:00 (popolcová streda) za veriacich 

    Parchovany 18:00 + Michal Vasiľ 

06.03. štvrtok Parchovany 07:30 + Ján Dolobáč 

07.03. piatok Božčice 17:00 - 

    Parchovany 18:00 Bratstvo Božského Srdca Ježišovho 

08.03. sobota Parchovany 18:00 Mária (77 rokov života) 

09.03. nedeľa Parchovany 09:30 (1. pôstna nedeľa) Mária (86 rokov) 

    Božčice 11:00 + Štefan Sojčák (kňaz) 

10.03. pondelok Parchovany 18:00 + Ján, Anna, Ján Trellovi 

11.03. utorok Božčice 18:00 + Ján Hajdučko 

12.03. streda Parchovany 07:30 + Ján, Anna, Ján Vavrek 

13.03. štvrtok Parchovany 18:00 + Andrej Vavrek 

14.03. piatok Parchovany 18:00 + Mária Kužmová 

15.03. sobota Parchovany 18:00 + Ján Ihnacik a rodičia 

16.03. nedeľa Parchovany 09:30 (2. pôstna nedeľa) za veriacich 

    Božčice 11:00 (svätá liturgia) 

17.03. pondelok Parchovany 18:00 + Mária 

18.03. utorok Božčice 18:00   

19.03. streda Parchovany 07:30 + Anna Popaďáková a rodina 

20.03. štvrtok Parchovany 18:00 + Marián Baran 

21.03. piatok Parchovany 18:00 + Alžbeta a Jozef Marinko 

22.03. sobota Parchovany 18:00 + Ján Brinda 

23.03. nedeľa Dvorianky 08:00 (3. pôstna nedeľa) za veriacich 

    Parchovany 08:00 (svätá liturgia) 

    Parchovany 09:30 + Ján, Anna, Ján Bireš 

    Božčice 11:00 za veriacich 

24.03. pondelok Parchovany 18:00 + Anna Ščerbáková 

25.03. utorok Božčice 18:00 + Michal Jurčo 

26.03. streda Parchovany 07:30 + Gustáv Hric 

27.03. štvrtok Parchovany 18:00 (výročie pohrebu) + Ján Hvozdík 

28.03. piatok Parchovany 18:00 (výročie pohrebu) + Ján Kohút 

29.03. sobota Parchovany 18:00 za zdravie pre Máriu 

30.03. nedeľa Parchovany 09:30 (4. pôstna nedeľa) za veriacich 

    Božčice 11:00   

31.03. pondelok Parchovany 18:00 + Jozef Repko 
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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.  

ROK SEDEMBOLESTNEJ  

Prípravná novéna k Roku Sedembolest-
nej na mesiac marec 

V marci pokračujeme rozjímaním 
nad druhou bolesťou Panny Márie: útek 
do Egypta. Po odchode mudrcov sa Joze-
fovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: 
„Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho mat-
ku, ujdi do Egypta...“ To, čo bolo v rámci 
prvej bolesti predpoveďou v jeruzalem-
skom chráme z úst Simeona, sa v druhej 
bolesti z úst Herodesa stáva naliehavou 
a drastickou skutočnosťou. Obsahom dru-
hej bolesti je vedomie Panny Márie ako 
Matky, že niekto chce siahnuť na život jej 
dieťaťa. Namiesto pokojnej výchovy musí 
svoje dieťa zachraňovať útekom mimo 
domoviny, pretrhnúť domáce vzťahy 
a kontakty v záujme záchrany svojho Sy-
na.  

Ježiš, Mária a Jozef zakúšajú dramatic-
kú situáciu utečencov poznačenú stra-
chom, neistotou a nepohodou. To je rodi-
na, v ktorej sa všetci môžu rozpoznať, 
najmä trpiace rodiny, rodiny pod tlakom 
každodenných starostí, alebo dokonca 
prenasledované, či nútene emigrovať, či 
dať sa na útek. S pohľadom upretým 
na Svätú Rodinu utekajúcu z Nazareta 
uvažujme nad drámou tých migrantov 
a utečencov, ktorí sú obeťou odmietnutia, 
vykorisťovania, neľudského zaobchádza-
nia a zotročovania. Okrem toho jestvujú aj 
neviditeľní exulanti vo vnútri rodín, naprí-
klad starci a stareny, ktorým dávajú 
na vedomie, akou sú veľkou záťažou. 
Problémom dnešnej doby sú  aj rozlúčené 
rodiny. Otec či matka odchádzajú do cu-
dziny kvôli práci, aby zabezpečili svoje 
rodiny, resp. deti odchádzajú študovať 
do zahraničia. Často sa potom stáva, že sa 
rodina rozpadá. Rodičia sa rozvádzajú, 
deti vychováva ulica a pod.  

Za všetky takto trpiace rodiny sa mod-
lime modlitbu Sv. Otca Františka: Ježiš, 
Mária a Jozef, vo vás kontemplujeme jas 
skutočnej lásky, na vás sa s dôverou obra-
ciame. Svätá nazaretská rodina, učiň aj 
naše rodiny miestami zdieľania a večerad-
lami modlitby, autentickými školami 
Evanjelia a malými domácimi cirkvami. 
Nech v našich rodinách niet už nikdy skú-
senosti násilia, uzavretosti a rozdelenia. 
Ktokoľvek bol zranený a pohoršený, nech 
skoro spozná útechu a uzdravenie. Nech 
nadchádzajúca biskupská synoda dokáže 
znovu prebudiť vo všetkých vedomie po-
svätnosti a nedotknuteľnosti rodiny a jej 
krásy v Božom pláne. Ježiš, Mária a Jozef, 
počujte a vypočujte našu prosbu. Amen. 
(prípravná komisia Roka Sedembolestnej Pan-
ny Márie) 


