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Zvonová stolice má dvě zvonová pole se třemi pozicemi pro 
zavěšení tří zvonů. V širším poli zvonové stolice je zavěšený 
velký zvon a užší pole zvonové stolice je uzpůsobené pro zavě-
šení dvou zvonů nad sebou. Horní pozice pro zavěšení nejmenší-
ho zvonu je v současnosti prázdná a v dolní pozici je zavěšený 
střední zvon. Nástavba pro nejmenší zvon je připevněná ke zvo-
nové stolici a ze statického hlediska nepřípustně vložena do vý-

klenku věže nad průchodem na půdu nad lodí kostela a navíc 
rozepřena do tělesa věže. Také na protější straně je zvonová sto-
lice nepřípustně rozepřená do rohů tělesa věže. Typ železných 
závěsů zvonů a systém elektrického pohonu nedovoluje zvonům 
správný úhel a délku kyvu a srdce zvonů bijí při zvonění špatně 
do protisměru kyvu zvonů. 

Nejmenší výtvarně řešený zvon ulil Ferenc Egry v roce 1923 
na Zakarpatské Rusi ve vesnici Kisgejőc (Ukrajina - Malé Ge-
jovce) a je zasvěcený 
Panně Marii. Zvon je 
natvrdo uchycený k 
závěsu čtyřmi pod-
ložkami z ploché 
oceli a svorníky. Hří-
del závěsu je vydřená 
5 mm ve spodní části 
a ložisko je zničené. 
Pěst srdce zvonu vy-
kazuje nadměrnou 
tvrdost 186° Hb Bri-
nella a nebezpečně 
bije 25 mm pod úho-
zovou ránu věnce 
zvonu (podbíjí úho-
zovou ránu a hrozí 
poškození prasknutím věnce zvonu). 

Druhý výtvarně řešený zvon prostřední velikosti ulil Ferenc 
Egry v roce 1923 na Zakarpatské Rusi ve vesnici Kisgejőc 
(Ukrajina - Malé Gejovce) a je zasvěcený sv. Jozefovi. Zvon je 
zavěšený ve spodní pozici menšího zvonového pole nevhodně na 

ocelovém závěsu, který je svařený z profilů U 120 mm do krabi-
ce s odsazenou osou do těžiště zvonu. Na závěsu zvonu je páka s 
nadměrně těžkým závažím, které převaţuje zvon do směru záva-

ží. Ložiska jsou opotřebovaná s velkou radiální a axiální vůlí. 
Srdce zvonu je z ploché oceli klasického tvaru s nadměrně tvr-
dou pěstí a krátkou výpustkou ve tvaru kotvy. Pěst srdce zvonu 
vykazuje nadměrnou tvrdost 180° Hb Brinella a nebezpečně bije 
horní částí pěsti 30 mm pod úhozovou ránu věnce zvonu v délce 
200 mm (podbíjí úhozovou ránu a hrozí poškození zvonu). 

Třetí největší výtvarně řešený původní zvon byl ulitý v Žar-
novické Hute v roce 2003 z důvodu poškození původního zvonu, 
který ulil pravděpodobně František Egry v roce 1903 v Gejovci 
(Ukrajina) a po jeho poškození ho nechali přelít věřící z Parcho-
vian. Ložiska vykazují 
nadměrnou radiální a 
axiální vůli. Srdce zvo-
nu je obroušený výpa-
lek z ploché oceli, kla-
sického tvaru, nadměr-
ně tvrdou pěstí a krát-
kou rozšířenou výpustí. 
Pěst srdce zvonu vyka-
zuje nadměrnou tvrdost 
180° Hb Brinella a bije 
nebezpečně 30 mm nad 
úhozovou ránu věnce 
zvonu. Z neznámého 
důvodu byl nový zvon, 
který byl přelitý z dů-
vodu poškození původního zvonu, znovu zavěšený na nevhodné 
technické vybavení a zprovozněný nevhodným zastaralým elek-
trickým pohonem. Srdce zvonu je vypálené z tlustého plechu a 
není správně nastavené tak, aby bilo přesně na úhozovou ránu 
věnce zvonu. Navíc je srdce zavěšené na gumotextilním pásu, 
namísto toho, aby bylo správně zavěšené na koženém pásání. 
(BOROKO - Technické vybavení a elektrické pohony zvonů) 

AKTUÁLNY STAV ZVONOV 

Na základě poctivě provedené důkladné prohlídky stávajícího stavu zvonů a jejich technického vybavení s elektrickým poho-
nem ve věži kostela sv. Štefana Uhorského v Parchovanech, jsme zjistili skutečnosti, které jsou podkladem pro níže uvedenou 
zprávu:  FARSKÝ INFORMAČNÝ LIST  

APRÍL 2014 

Z HISTÓRIE 
V predchádzajúcom čísle sme začali odkrývať históriu hlavného oltára parcho-

vianského kostola. Priblížili sme si najmä sochu patróna chrámu  a plastiky stojace  
po jeho pravici a ľavici. Ďalšou významnou súčasťou tohto oltára je pozlátený kríž 
umiestnený nad svätostánkom. Demonštruje, že to, čo sa deje na oltári je obeta kríža. 
Bol vyrobený z liatiny a pochádza zo začiatku 20. storočia. Aj kríž má svoj samostat-
ný výklenok pozostávajúci zo štyroch pilierov, ktorých hlavice nesú štít s kružbou. 
Rovnako sa tu uplatňujú fiály s krabmi a krížovou kyticou. Celý výklenok tak tvorí 
akoby baldachýn pre svätostánok nachádzajúci sa pod ním. Svätostánok umiestnený 
na menze (oltárnom stole) je ďalšou výraznou a liturgicky významnou dominantou 
oltára svätého Štefana. Jeho vonkajšia časť je pozlátená. Zdobí ho reliéf zobrazujúci 
obilie, klasy a hrozno. Súčasne sú tam zobrazené symboly A a Ω. V kresťanských 
dejinách klas symbolizoval chlieb, predovšetkým chlieb sviatostný. Strapce hrozna sa 
už v období prvotnej cirkvi stali symbolom obetovania. Spodnú časť oltára (tzv. sti-
pes) tvorí podstavec v tvare kvádra. Jeho čelo zdobí kružba v tvare štvorlistu, pričom 
stredný štvorlist ešte dekoruje kríž. Prednú časť menzy členia piliere skladajúce sa  
z pätky, drieku a zdobenej hlavice. Celá oltárna architektúra pripomína princíp gotic-
kého oporného systému, pozostávajúceho z oporných pilierov, oporných oblúkov  
a bohatej dekorácie tvorenej už spomínanými fiálami, krabmi, ľaliami, nosmi, kruž-
bami a inými prvkami, najmä na jeho vrcholných častiach. Aj tu teda môžeme vidieť 
snahu o znovuoživenie gotiky. Pred svätostánkom býva umiestnené večné svetlo 
symbolizujúce Kristovu prítomnosť. V našom chráme je zavesené nad obetným sto-
lom. Na reťaz, ktorá smeruje ku stropu, sa pripájajú reťaze z troch konzol s rastlin-
ným motívom. Aj tu sa pri výzdobe uplatňujú kružby trojlistov, štvorlistov, ľalií či 
rozvilín, plamienkových a hviezdových motívov. Na jeho zhotovenie sa použila tepa-
ná mosadz. Datujeme ho rokom 1900. Autorom bol už spomínaný Leopold Hild. 
(Siksová J. - Diplomová práca, Studený J. - Křesťanské symboly) 

SPOLOČENSTVÁ VO FARNOSTI 

Združenie Mariánskej Mládeže (ZMM) – 2. časť. ZMM je spoločenstvom detí 
a mladých, ktorí pôsobia vo svojej farnosti a aktívne sa zapájajú do jej života 
v spolupráci s miestnym kňazom. Členom ZMM sa môže stať každý, kto chce svoj 
život zveriť pod ochranu Panny Márie a ísť s ňou ku Kristovi. Členstvo pozostáva  
z 3 stupňov: 1. Anjelský spolok (Anjelíci) tvoria deti od 6 do 9 rokov, ktoré prijímajú 
Zázračnú medailu (ZM) na žltej stuhe; 2. Máriine deti (Čakatelia) vo veku od 10  
do 15 rokov, ktorí dostávajú ZM na bielej stuhe; 3. Mariánska mládež - mladí od 16 
rokov, ktorí sa po náležitej formácii môžu dobrovoľne zasvätiť Kristovi cez Máriu 
a prijať tak ZM na modrej stuhe. Deti a mladí si pri prijímaní ZM na stuhách dávajú 
tieto predsavzatia: Anjelíci – denne sa modliť 3x Zdravas a modlitbu k anjelovi stráž-
nemu, Čakatelia – chrániť sa hriechu, často pristupovať k sviatostiam, denne sa mod-
liť aspoň desiatok ruženca, denne obetovať aspoň jeden dobrý skutok na dobrý úmy-
sel, Mariánska mládež – usilujú sa vytrvať v predsavzatiach, ktoré prijali ako čakate-
lia a zároveň sa snažia spoznávať a osvojovať si čnosti Panny Márie a svedomito si 
plniť stavovské povinnosti. Jednotlivé skupinky vedú animátori a stretávajú sa raz  
za 2 týždne. Na stretnutiach sa navzájom povzbudzujú vo viere, v modlitbe, delia sa 
o svoje radosti i starosti a snažia sa napĺňať ciele ZMM. Učia sa byť „spolu-
pracovníkmi“ Panny Márie pri získavaní ľudí pre Ježiša. Medzi aktivity ZMM patria 
hlavne pravidelné stretká v rámci spoločenstiev, rôzne jednodňové akcie, ako napr. 
športové a kultúrne podujatia, opekačky, plesy, karnevaly a tvorivé dielne. Počas 
víkendov a prázdnin organizujú duchovné obnovy a cvičenia, detské tábory, výlety 
a pútnické zájazdy. Deti a mladí každoročne súťažia vo  vedomostnej súťaži – Vinco-
lympiáde. Každé 2 roky sa koná celoslovenské stretnutie mladých pod názvom Zlet. 
V rámci Vincentínskej rodiny sa zapájajú do spoločných projektov, napr. do kampa-
ne „Boj proti hladu“, zameranej na pomoc ľuďom v chudobných krajinách. ZMM 
vydáva vlastný časopis – štvrťročník Lúče.  

V našej farnosti ZMM začalo svoju činnosť od 9.12.1995 a v súčasnosti má spolu 
35 členov so zastúpením vo všetkých troch stupňoch. Deti a mladí sa stretávajú 
v pastoračnej miestnosti na fare 1-2 krát mesačne. Čas stretka je naplnený modlitbou, 
aktivitami na vopred pripravenú tému, diskusiou, hrami a pod. Bližšie informácie 
vám poskytnú Dominika Dombajová a Martina Havrišová.  (www.zmm.sk) 

MYŠLIENKY K SLÁVENIU 

17. apríl – Zelený štvrtok 
Vstupujeme do troch najdôležitejších 

dní nášho vykúpenia. Dnes akoby sme 
dávali Ježišovi súhlas, aby nám na znak 
lásky „umyl nohy“, očistil naše srdcia  
od všetkého, čo nás od neho vzďaľuje. 
Prosme Ježiša, aby nás premieňal na svoj 
obraz, naplnil nás svojou láskou a silou 
byť tými, ktorí budú v tomto svete iným 
„umývať nohy“ a s láskou im budú slú-
žiť. Potrebnou silou, ktorú nám dnes Ježiš 
ponúka je Eucharistia – obeta jeho samé-
ho. V tejto sviatosti je Spasiteľ pokrmom 
našich duší, ktorým nás posväcuje, posil-
ňuje a riadi náš život k blaženej večnosti. 
Túžba po Eucharistii nech vládne celou 
našou bytosťou! 
„Pane, nie som hodný ťa prijať, ale dá-
vam sa ti úplne celý.“ 

18.apríl – Veľký piatok  
„Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme 
ti!“  Deň Ježišovho utrpenia a potupnej 
smrti na dreve kríža za nás ľudí. Uprime 
svoj zrak na kríž. Ježišov život tu končí 
nie ako život porazeného, ale ako život 
víťaza. Svojím zvolaním: „Dokonané je!“ 
hovorí, že dospel k cieľu, splnil svoju 
úlohu, svoje poslanie. Aj v takom veľ-
kom utrpení sa u neho stretávame 
s bezhraničnou láskou, keď prosí: „Otče, 
odpusť im, lebo nevedia čo robia.“ Tým 
prosí o odpustenie aj našich skutkov, 
ktorými mu ubližujeme a znova ho 
„pribíjame“ na kríž. Vzdávajme mu za to 
svoju úprimnú vďaku. Pokloňme sa Ježi-
šovi na kríži s veľkou úctou. Boh z lásky 
k nám neušetril vlastného Syna, ale ho 
obetoval, aby sme my mohli večne žiť 
s ním v nebi. Čo viac si môžeme priať? 
Nič, iba ďakovať. 
19. apríl – Biela sobota – Veľkonočná 
vigília  

Deň najhlbšieho smútku – Pán je mŕt-
vy, je v hrobe, hrob je zapečatený, dielo 
spustošené, učeníci sa rozpŕchli. Panna 
Mária je v hlbokom smútku. 

Noc čakania a bdenia. Noc, v ktorej je 
všetko stvorenie ticho, započúvané  
do túžobného očakávania prenikavého 
zvuku kameňa odvaľovaného od hrobu 
a tichučkých krokov toho, kto hrob opus-
tí. Skúsme stráviť tento čas v tichej kon-
templácii pred Ježišovým hrobom. 

20. apríl – Veľkonočná nedeľa 

„Vstal som z mŕtvych“ – slová, ktoré 
znamenajú nevýslovnú radosť, víťazstvo 
Boha nad satanom a zlým svetom, víťaz-
stvo radosti nad smútkom, pravdy nad 
lžou, práva nad násilím, milosti nad hrie-
chom, života nad smrťou. Hlásajme to-
muto svetu dôležitú skutočnosť – Ježiš 
Kristus žije! Nech nám aj tento najväčší 
kresťanský sviatok pomôže ku zmene 
nášho života. Veď každé zmŕtvychvstanie 
predchádza smrť. Ak teda „zomrieme“ 
hriechu, ak sa budeme usilovať o dobro, 

FARSKÝ HLÁSNIK 



Dátum Deň Miesto Čas Úmysel 

01.04. utorok Božčice 18:00 na úmysel Márie 

02.04. streda Parchovany 18:00 + Andrej Marinko (kňaz) 

03.04. štvrtok Parchovany 18:00 
za dcéry a synov našej nebeskej 
Matky … 

04.04. piatok Božčice 17:00 - 

    Parchovany 18:00 Bratstvo Božského Srdca Ježišovho 

05.04. sobota Parchovany 07:30 Ružencové bratstvo 

    Parchovany 18:00 
+ Andrej Uličný; + Milan Kozák; + 
Mária Jastrabová 

06.04. nedeľa Parchovany 09:30 
(5. pôstna nedeľa) za veriacich; + 
Anna, Jozef Perinaj 

    Božčice 11:00 + z rodiny Urbanovej 

07.04. pondelok Parchovany 07:30 + Ján Dolobáč 

    Parchovany 16:00 + Jozef Repko 

    Parchovany 18:00 + Alžbeta a Michal Dobranský 

08.04. utorok Božčice 17:00 + Michal Jurčo 

    Parchovany 07:30 Anna (za zdravie a Božiu pomoc) 

    Parchovany 16:00 + Alžbeta Ihnaciková 

    Parchovany 18:00 + Jozef Brinda (č.d. 289) 

09.04. streda Parchovany 07:30 + Štefan Hrabovský 

    Parchovany 16:00 + Alžbeta Brindová (č.d. 289) 

    Parchovany 18:00 + Mária, Ján Asňad 

10.04. štvrtok Parchovany 07:30 + Jozef Pelčarský 

    Parchovany 18:00 + Anna, Jozef Hľas 

11.04. piatok Božčice 17:00 (rezerva) 

    Parchovany 07:30 + Anna Jastrabová 

    Parchovany 18:00 + Mária a Ján Brinda 

12.04. sobota Parchovany 07:30 + Mária a Jozef Demčák 

      18:00 + Zuzana a Ján Palenčík 

13.04. nedeľa Božčice 08:00 (Kvetná nedeľa) za veriacich 

    Parchovany 09:30 (rezerva) 

14.04. pondelok Parchovany 18:00 + Pavol, Alžbeta, Vilma Popaďák 

15.04. utorok Božčice 18:00 + Michal Jurčo 

16.04. streda Parchovany 18:00 + Mária, Jozef Topoľovský 

17.04. štvrtok Parchovany 18:00 (Zelený štvrtok) - 

18.04. piatok Parchovany 15:00 (Veľký piatok) - 

19.04. sobota Parchovany 20:00 (Biela sobota) - 

20.04. nedeľa Božčice 08:00 (Veľkonočná nedeľa) + Štefan Šišler 

    Parchovany 09:30 za veriacich 

PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ - APRÍL 2014 

ROK SEDEMBOLESTNEJ  

Ústrednou témou mesiaca apríl je tretia 
bolesť Panny Márie: „ … povedala mu: … 
tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali … “ 
Po návrate z Egypta sa Svätá rodina usadila 
v Nazarete. Tam ubiehal ich pozemský ži-
vot, skrytý pred svetom. Určite bol napĺňa-
ný modlitbou, prácou a obetou. Pri rozjíma-
ní o Svätej nazaretskej rodine zatúžime byť 
v blízkosti dieťaťa Ježiša. On neodmieta 
naše sväté túžby, len nechce, aby boli egois-
tické. Chce, aby pramenili z našej čistej 
lásky k Bohu a ľuďom. Chce, aby tak, ako 
on rástol, i my sme duchovne rástli. Keď 
má Ježiš dvanásť rokov, ide spolu s rodičmi 
na veľkonočné sviatky do Jeruzalema. 
Vchádza do chrámu ako jeden z mnohých. 
Po sviatkoch sa vracajú v sprievode domov 
tak, ako to bolo vtedy zvykom. Mária  
s Jozefom zistia, že Ježiš v sprievode nie je. 
Po troch dňoch hľadania ho nájdu v chráme. 
Na otázku Márie Ježiš odpovedá: „Prečo ste 
ma hľadali? Či ste nevedeli, že mám byť  
v dome svojho Otca?“ Márii sa tieto slová 
vryjú hlboko do srdca a k nim sa ešte neraz 
vráti. Hľadanie je namáhavá vec. I nám sa 
môže stať, že sa nám Ježiš „stratí“. I nás 
môže akoby vyskúšať, či vieme bez jeho 
prítomnosti a pomoci žiť. My ho potrebuje-
me a preto ho musíme hľadať. Keď Ježiša 
objavíme, stáva sa naším učiteľom a jeho 
slová sa nám vryjú hlboko do srdca. Nájsť 
Ježiša a počúvať jeho hlas je po bolestnom 
hľadaní veľká radosť. Ježiša potrebujeme 
hľadať neustále. Prosme Boha, aby sme  
v hľadaní neboli ľahostajní a povrchní. Má-
ria, naša Sedembolestná Matka, ty si neve-
dela byť bez Ježiša, pomôž nám hľadať 
Ježiša vždy, keď sa nám vytratí z blízkosti, 
alebo keď sa my vytratíme z jeho blízkosti. 
Pomáhaj nám, aby sme všetky naše túžby  
a žiadosti použili na hľadanie Ježiša a na 
prebývanie v jeho láskavom spoločenstve. 
(Katechetické ozveny 3 - Klára Soľanová) 

ktoré budeme šíriť všade kam prídeme, 
určite ním aj my „prebudíme“ iných 
k tomu, aby konali dobré skutky a hľadali 
za nimi Boha. 
27. apríl – Nedeľa Božieho milosrdenstva  

„Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo 
jeho milosrdenstvo trvá naveky:“ Zázrak 
Božieho milosrdenstva je nekonečným da-
rom nášho Otca, ktorý nám prináša slobo-
du, uzdravenie, mení životy, je všetkým 
k dispozícii. Je ako pripravená sieň, sláv-
nostná hostina pre všetkých. Vstúpme dnu 
s dôverou, oduševneným srdcom a prijmi-
me všetko, čo pre nás Otec pripravil. Božie 
milosrdenstvo je osviežujúca, neprestajne 
sa valiaca rieka. Ježiš nás pozýva ponoriť 
sa do jej očisťujúceho prúdu. Poďme 
a oddajme sa mu, prijmime oslobodenie, 
uzdravenie a premenu, ktoré prúdia 
z Kristovho srdca. 

(Božie slovo na každý deň II., Minútočka, Slovo 
medzi nami.) 

áno 

21.04. pondelok Dvorianky 08:00 (Veľkonočný pondelok) + Ján 

    Parchovany 08:00 (svätá liturgia) 

    Parchovany 09:30 + Pavol, Zuzana, Rastislav 

    Božčice 11:00   

22.04. utorok Parchovany 07:30 
za zdravie a Božie požehnanie pre 
rodinu 

23.04. streda Parchovany 18:00 + Marián Baran 

24.04. štvrtok Parchovany 18:00 + Andrej Vavrek 

25.04. piatok Parchovany 18:00 + Anna Ščerbáková 

26.04. sobota Parchovany 18:00 + Jozef Bača 

27.04. nedeľa Dvorianky 08:00 (2. veľkonočná nedeľa) za veriacich 

    Parchovany 08:00 (svätá liturgia) 

    Parchovany 09:30 + Ján Tóth 

    Božčice 11:00   

28.04. pondelok Parchovany 18:00 + Mária, Jozef Hvozdík 

29.04. utorok Božčice 18:00 + Juraj a Juraj Berecin 

30.04. streda Parchovany 07:30 + Mária a Andrej Trela 

V tomto mesiaci čaká našu farnosť jeden nezvyčajný týždeň, ktorý sa nás ve-
riacich dotkne minimálne tým, že nás vytrhne z bežných rutinných povinností  
a činností. Bude to milostivý čas ľudových misií, ktoré začnú 5. apríla a potrvajú 
do 13. apríla. Misie budú viesť kňazi z Misijnej spoločnosti svätého Vincenta de 
Paul (lazaristi) za pomoci sestier zo Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky svätého 
Vincenta de Paul (vincentiek). Obe spoločnosti založil svätý Vincent de Paul  
a dnes sú súčasťou Vincentskej rodiny, ktorú tvorí spolu 10 spoločností – organi-
zácií. Možno sa vám vynárajú otázky: Čo sú ľudové misie? Kto sú lazaristi, vin-
centky? Kto ešte patrí do Vincentskej rodiny? Odpovede nájdete v nasledujúcom 
článku. 
Ľudové misie 

Ľudové misie možno označiť ako apoštolskú prácu kňazov, ktorí sú splnomoc-
není cirkevnou vrchnosťou dočasne vykonávať pastoráciu v danej farnosti s cie-
ľom dôkladnej náboženskej obnovy všetkých farníkov. Misie sú poslaním a mi-
sionári sú poslaní. Misie sú určené všetkým veriacim bez výnimky a venujú sa 
celému náboženskému životu. Pretože cieľ je vyslovene konverzný, a obrátenie 
potrebuje aj najnábožnejší kresťan, každý si musí uvedomiť, že sa musí v ňom 
vzbudiť nespokojnosť so sebou, túžba po ďalšom rozvoji a snahe o svätosť -  
v zmysle slov „svätý nech sa ďalej posväcuje“ (Zjv 22,11). Misie smerujú s celou 
rozhodnosťou k tým, ktorým sú sviatosti vzdialené. Ich úlohou je odstraňovať 
verejné pohoršenia, uzdravovať nelegálne manželské zväzky, zmieriť dlhotrvajú-
ce a nespravodlivé procesy a zastaralé urážky. Úlohou misionárov je poučiť tých-
to ľudí o základných pravdách viery a morálnych povinnostiach, pripraviť ich  
na dobrú spoveď a na sväté prijímanie, napomenúť kvôli verejným hriechom, 
vyzvať na pokánie a dôkladne obrátenie, pozdvihnúť na duchu, povzbudiť k hlb-
šej viere a k životu z viery, ako aj v pokroku v dokonalosti. Počas misií nemožno 
obísť ani opustených a zanedbaných veriacich. Práve takto chápal svätý Vincent 
úlohu misií. 
Misijná spoločnosť svätého Vincenta de Paul (lazaristi) 

Misijná spoločnosť bola založená svätým Vincentom de Paul v roku 1625. 
Dnes má okolo 4000 členov pôsobiacich v 49 krajinách sveta. Misijní kňazi zná-
mi pod menom „lazaristi“ alebo „vincentíni“ konajú ľudové misie, pôsobia v pas-
torácii, starajú sa o formáciu budúcich kňazov a duchovné vedenie sestier vincen-
tiek, organizujú exercičné kurzy… Slúžia Božiemu ľudu nielen vo svojej vlasti, 
ale sú ochotní podľa priania Cirkvi ísť aj do blízkych či ďalekých misijných  úze-
mí. V súčasnosti sa slovenskí vincentíni zameriavajú predovšetkým na štáty býva-
lého Sovietskeho zväzu, Čiech a najnovšie Hondrurasu. Misijná spoločnosť má 

 nerehoľný charakter. Aby však vincentíni 
boli schopní stať sa všade svedkami Kris-
tovej lásky a hlásať jeho radostnú zvesť, 
zaväzujú sa podľa evanjeliových rád sľu-
bom čistoty, chudoby, poslušnosti a vytrva-
losti v službe núdznym. 
Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky svä-
tého Vincenta de Paul (vincentky) 

Spoločnosť, ktorú založil svätý Vincent 
de Paul (1581-1660) v spolupráci so svätou 
Lujzou de Marillac (1591-1660) v Paríži je 
známa pod ľudovým názvom „vincentky“. 
Založenie sa datuje na 29. novembra 1633. 
Sestry nosia odev modrej farby. Láska Je-
žiša Krista – Ukrižovaného je pre ne moti-
váciou i vzorom a pobáda ich ponáhľať sa 
na pomoc chudobným. Na Slovensku je 
spoločnosť prítomná už od r. 1861, kedy 
prvé sestry prišli do Nitry. Slovenská pro-
vincia má 450 sestier, ktoré žijú vo väčších 
i menších komunitách na Slovensku,  
v Čechách, na Ukrajine a na Sibíri. Sestry 
sa venujú starým, opusteným ľuďom, kňa-
zom v kňazských domovoch, seminaris-
tom, chorým v nemocnici, slobodným mat-
kám, deťom na základných školách, veria-
cim vo farnostiach, bezdomovcom, väz-
ňom, utečencom… Podľa vzoru zakladate-
ľa Spoločnosti – svätého Vincenta de Paul 
nachádzajú Krista vo svojich bratoch  
a sestrách: „Čo ste urobili jednému z týchto 
mojich najmenších bratov, mne ste urobi-
li“ (Mt 25,40). Cez túto spoločnosť Boh 
dal svetu dary, akými sú: „zázračná medai-
la“, červený škapuliar a zelený škapuliar. 
Sú to prostriedky k uchovaniu, upevneniu a 
rozmnoženiu kresťanskej viery, nádeje  
a lásky a zároveň sú prejavom Božieho 
milosrdenstva voči hriešnikom. Sestry si 
uchovávajú veľkú úctu a lásku k Panne 
Márii. Podľa jej priania sa sestry venujú 
deťom a mladým zo Združenia mariánskej 
mládeže. 
Vincentská rodina 

Do tejto rodiny patria popri Misijnej 
spoločnosti svätého Vincenta de Paul (CM) 
a Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky svä-
tého Vincenta de Paul (DKL) aj Združenie 
mariánskej mládeže (ZMM), Kongregácia 
Milosrdných sestier svätého Vincenta 
(satmárky), Spolok svätého Vincenta de 
Paul na Slovensku (SVdP), Národné zdru-
ženie Spolkov kresťanskej lásky svätého 
Vincenta de Paul na Slovensku (NZSKL), 
Združenie zázračnej medaily (ZZM), Spo-
ločnosť Máriiných sestier zázračnej medai-
ly (Máriine sestry, MS), Depaul Slovensko, 
MISEVI (Vincentskí laickí misionári). 
(www.vincentini.sk, www.zmm.sk) 

ĽUDOVÉ MISIE 

ANKETA 

Svätá omša v sobotu večer s platnos-
ťou za nedeľu je určená predovšetkým 
tým, ktorí sa nemôžu zúčastniť na nedeľ-
nej svätej omši. Zúčastňujete sa svätej 
omše v sobotu večer z tohto dôvodu?  
áno - nie  

nie
 


