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 V poslednom tohtoročnom čísle si v krátkosti priblížime  históriu obce Božčice, 
ktorá je súčasťou farnosti Parchovany. Názov obce Božčice sa vyvinul z pôvodného 
Bazza (1321), neskôr vznikli Bozchia (1323), duo Bazza, Bazzya (1342), Bosnicza 
(1773), Božnica (1806), Bošnica (1920) a súčasný Božčice bol zavedený od roku 
1927. Božčice patrili už v 13. storočí starobylému rodu Bogatradvanovcov a od roku 
1312 šľachticovi Petrovi, synovi Petena. Kráľ Karol Róbert daroval dedinu v roku 
1337 šľachticom Bokšovcom, ktorí ju spravili súčasťou sečovského panstva, kde ju 
možno nájsť ešte aj v 17. storočí. V obci sa nachádzal katolícky kostol ešte pred  
13. storočím, pričom tu v roku 1335 pôsobil farár Beňadik. V 14. storočí Božčice tvo-
rili dve sídliská a mali priaznivú geografickú polohu. Prechádzala nimi krajinská cesta  
z juhu na sever Zemplínskej župy. V roku 1326 tam kráľ Karol Róbert schválil vybera-
nie mýta. Pri sčítaní v roku 1600 mali 21 poddanských domov, kostol, faru a školu.  
V 17. storočí poddanských domácností ubúdalo a chudobneli. Bol to dôsledok vyľud-
nenia obce počas protihabsburských povstaní. V roku 1635 platili tamojšie dve sídli-
ská daň iba od štvrtiny a osminy porty, t.j. od štvrtinovej a osminovej sedliackej usad-
losti. V roku 1715 mali po tri obývané a 25 opustených sedliackych domácností. Oby-
vateľstvo sa živilo poľnohospodástvom, povozníctvom, košikárstvom a tkáčstvom. 
Plénum ONV v Trebišove svojím uznesením z 20. 9. 1988 schválilo zlúčenie obce 
Božčice s obcou Parchovany s účinnosťou od 1. 1. 1989, čím sa Božčice stali miestnou 
časťou Parchovian.      (Žadanský, J., Žadanská, A. 2009. Parchovany) 

SPOLOČENSTVÁ VO FARNOSTI 
 Prvý úradný sviatok, ktorý povolila Svätá stolica bol v r. 1765, a to na piatok  
po oktáve Božieho tela. Sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovho (NSJ) pre celú Cirkev 
ustanovil pápež Pius IX. v r. 1856 a pápež Lev XIII. zasvätil celý svet Ježišovmu 
srdcu, povýšil tento sviatok a zároveň schválil litánie k NSJ. Pápež Pius XI. nariadil 
verejné odprosenie a zasvätenie na sviatok Krista Kráľa. Najhlavnejším centrom  
na svete je Arcibratstvo v Ríme. Stanovy bratstva sú rovnaké pre všetkých. 1. Členo-
via sa usilujú každý rok sláviť sviatok Božského srdca Ježišovho (BSJ) zvláštnou 
pobožnosťou a prijímaním sviatostí. 2. Zúčastňujú sa každý 1. piatok a 1. nedeľu 
v mesiaci na svätej omši a pobožnosti verejného odprosenia Božského Srdca. 3. Kaž-
dý deň sa pomodliť Otče náš, Zdravas  Mária a Verím v Boha s modlitbou „BSJ daj, 
aby som ťa vždy viac a viac miloval.“. 4. Usilujú sa nasledovať Božské Srdce ako 
vzor všetkých čností a pomáhať k tomu aj druhým. 5. Majú sa častejšie modliť jeden 
za druhého, aj za zomrelých členov. 6. Tieto stanovy nezaväzujú nikoho pod hrie-
chom, kto však chce získať odpustky, musí dodržiavať aspoň 3. bod. Pán Ježiš dal 
ctiteľom Božského Srdca aj 12 prisľúbení: 1. Všetky milosti potrebné ich stavu.  
2. Pokoj v rodinách. 3. Potechu vo všetkých protivenstvách. 4. Ochranu v živote, ale 
osobitne v hodine smrti. 5. Požehnanie na všetky podujatia. 6. Žriedlo a nekonečné 
more milosrdenstva v Božskom srdci pre hriešnikov. 7. Horlivosť vlažným dušiam.  
8. Horlivým dušiam pokrok v dokonalosti. 9. Požehnanie domov, v ktorých uctievajú 
obraz Božského Srdca. 10. Kňazom veľké milosti pri práci na spáse duší. 11. Tým, čo 
rozširujú pobožnosť Božského Srdca, istotu, že budú zapísaní v samom Srdci Ježišo-
vom. 12. Sľubuje v prehojnom milosrdenstve svojho Srdca, že tým, čo si vykonajú 
pobožnosť 9 po sebe nasledujúcich prvých piatkov, dá milosť kajúcnosti, že nezomrú 
bez jeho milosti, ani bez prijatia svätých sviatostí a jeho Srdce im bude bezpečným 
útočiskom v hodinu smrti. Toto posledné prisľúbenie sa nazýva aj VEĽKÉ PRISĽÚ-
BENIE. Pán Ježiš totiž sľubuje spásu, nebo tým, ktorí si čo i len raz v živote urobia  
9 prvých piatkov. To znamená, že sa po 9 mesiacov za sebou bez prerušenia pred  
1. piatkom vyspovedajú a pôjdu na sv. prijímanie. Tak sa každý 1. piatok stáva ma-
lým sviatkom Ježišovho Srdca. Najlepšou zárukou sú Ježišove slová: „Kto je moje 
telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň… Kto je tento 
chlieb, bude žiť naveky.“ (Jn 6,54.58). Preto sa úcta k Ježišovmu Srdcu spája s Eu-
charistiou, adoráciami, návštevami svätostánku, a najmä so zmierujúcim prijímaním 
v 1. piatok v mesiaci. 
 BBSJ bolo na Slovensku po prvýkrát založené uršulínkami v r. 1712. V r. 1947 
zasvätili slovenský národ Božskému Srdcu všetci slovenskí biskupi. Centrum pre celé 
Slovensko je v Litave. V našej farnosti sa do BBSJ začali prihlasovať členovia  
od roku 2002. K našej farnosti patria aj členovia z Dvorianok a z Tušíc. V súčasnosti 
má spoločenstvo spolu 130 členov, z toho 68 je v Parchovanoch. Členovia sa stretáva-
jú v kostole 1. piatok a 1. nedeľu v mesiaci. Každý 1. piatok je svätá omša obetovaná 
za členov spoločenstva. Po svätej omši je odprosujúca  pobožnosť s litániami k BSJ 
spojená s poklonou Najsvätejšej oltárnej sviatosti. Prvú nedeľu sa členovia spoločen-
stva modlia v kostole litánie a odprosujúce modlitby.  

„Poďme, klaňajme sa Ježišovmu srdcu zranenému láskou nám.“  
(www.emanuel.sk)  

Prípravná novéna k Roku Sedembolestnej na me-
siac december 
 Uplynulo 450 rokov odvtedy, ako začala v Šaštíne 
úcta k Sedembolestnej Panne Márii, ktorá je osobitnou 
patrónkou našej vlasti. A na začiatku tejto úcty je prí-
beh uzdravenia manželského vzťahu manželov Angely 
a Imricha Coborovcov. 
 Stalo sa to v roku 1564. Keď sa vracali v koči  
do svojho šaštínskeho kaštieľa, prepukla medzi nimi 
ostrá výmena názorov. Táto výmena názorov bola len 
prejavom dlhodobej ťažkosti, ktorá narúšala ich vzá-
jomné vzťahy v manželstve a ich vzájomnú lásku. Ale 
tá prudká výmena názorov v onom roku 1564 vyvr-
cholila tým, že rozhnevaný manžel dal koč zastaviť, 
manželku z koča vykázal a pokračoval v ceste. Čo 
mohla prežívať takto ponížená manželka? Iste opuste-
nosť, neistotu, obavy zo straty manžela, pokušenia 
zúfalstva a beznádeje. No Angela sa uprostred tejto 
skúšky obrátila o pomoc k Panne Márii. Veď ona stála 
pod krížom svojho Syna, stála uprostred veľkej skúš-
ky, stála s nádejou proti všetkej beznádeji. Iste aj An-
gela si v duši veľmi želala a modlila sa o Božiu pomoc 
na príhovor Panny Márie. Angela iste prosila o to, aby 
nestratila nádej v duchovnej bolesti a sklamaní.  
Po nejakom čase prišiel pre Angelu koč, aby ju odvie-
zol domov. Tam ju čakalo prekvapenie - manžel, ktorý 
prosil o odpustenie. Bolesť v duši sa premieňala  
na radosť u oboch manželov. A keď sa spolu rozprá-
vali o celej udalosti, Imrich sa stotožnil s prísľubom 
manželky Angely, že z vďačnosti dá postaviť sochu 
Sedembolestnej Panny Márie. Priamo na mieste vr-
choliaceho konfliktu - aby sa tam, kde predtým trium-
foval hnev, sprítomnilo víťazstvo lásky Božej Matky. 
 Ako hlbšie súvisí obnovenie manželského spoluži-
tia a komunikácie s výjavom bolestnej Matky s mŕt-
vym Synom v náručí? Občas počuť, že úcta k Sedem-
bolestnej Panne vedie iba k pasívnej sebaľútosti  
bez konkrétneho pozitívneho zacielenia. Naozaj sú tí, 
čo často rozjímajú o Máriiných bolestiach, v praxi 
neúčinní? Bola snáď veľká mariánska ctiteľka, blaho-
slavená Matka Tereza, pasívna? Bol snáď blahoslave-
ný Ján Pavol II, denne kľačiaci pred ikonou čensto-
chovskej Madony, málo aktívny? Vykonal snáď málo 
svätý Maximilián Kolbe, keď v Osvienčime dobrovoľ-
ne ponúkol vlastný život za muža odsúdeného  
na smrť? 
 K uzdraveniu našich vnútro-rodinných vzťahov 
vedie rozjímanie nad bolesťami Sedembolestnej Mat-
ky. Keď jej bolesť na Golgote vrcholila, práve vtedy 
nám Ježiš povedal, hľa, vaša matka. A jej povedal, 
pozri, tvoji synovia a dcéry. Tie slová platia aj po jeho 
zmŕtvychvstaní, veď ide o zmŕtvychvstanie vo vzťa-
hoch v rodine. Mária počuje Simeonovu predpoveď  
o budúcich ťažkostiach: vtedy pozýva matky a otcov, 
aby v sebe obnovili vzájomnú vernosť v šťastí i ne-
šťastí, v zdraví aj chorobe. Ona rozumie trápeniu ot-
cov a mám, čo stratili dosah na svoje deti oddané zlým 
závislostiam. Kiež by ich raz našli v chráme, pri Ježi-
šovi, v Bohu. Mária, ktorá stúpa hore po krížovej ceste 
a stretáva Syna vedeného na popravisko, nás pozýva 
všímať si vzájomne naše každodenné kríže a niesť ich 
spoločne Golgotami každodenného života. 
 Z uvedeného je zrejmé, že rozjímanie nad súženia-
mi Sedembolestnej nielenže nie je únikom z reality, 
ale je účinnou duchovnou inšpiráciou k aktívnemu 
prístupu voči skutočnostiam tohto sveta. Preto v záuj-
me upevnenia, posvätenia a uzdravenia vzťahov sa 
Svätý Otec, pápež František vyjadril nasledovne: 
„Svätý ruženec, modlitba k Ježišovi a Panne Márii 
prednesená spoločne, je vzácnou chvíľou ďalšieho 
utuženia rodinného života a priateľstva. Naučme sa 
viac modliť v rodine, modliť sa ako rodina“. 

(Pastiersky list biskupov Slovenska, www.abe.kbs.sk) 

FARSKÝ HLÁSNIK 

Z HISTÓRIE 

ROK SEDEMBOLESTNEJ  



Dátum Deň Miesto Čas Úmysel 

01.12. pondelok Parchovany 18:00 + Jaroslav Patvarický 

02.12. utorok Božčice 18:00 + Michal a Alžbeta Bálintová 

03.12. streda Parchovany 18:00 + Albína Pelčarská 

04.12. štvrtok Parchovany 18:00 + Alžbeta Ihnaciková 

05.12. piatok Božčice 17:00 - 

    Parchovany 18:00 Bratstvo Božského Srdca Ježišovho 

06.12. sobota Parchovany 08:00 Ružencové bratstvo 

07.12. nedeľa Parchovany 09:30 (2. adventná nedeľa) za veriacich 

    Božčice 11:00 + Mária a Pavel Urban 

08.12. pondelok Božčice 17:00 (slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie) za veriacich 

    Parchovany 18:00 + Anna Batfalská 

09.12. utorok Božčice 18:00 + Michal, Anna, Dušan 

10.12. streda Parchovany 18:00 + Pavol Kovalčin a rodičia 

11.12. štvrtok Parchovany 18:00 + Zuzana Tóthová 

12.12. piatok Parchovany 18:00 za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa  

13.12. sobota Parchovany 18:00 + Michal Macko 

14.12. nedeľa Parchovany 09:30 (3. adventná nedeľa) za veriacich 

    Božčice 11:00 + Dušan 

15.12. pondelok Parchovany 18:00 + Mária Kobová 

16.12. utorok Božčice 18:00 + Ján, Mária, Ján 

17.12. streda Parchovany 18:00 + Mária a Michal Bača 

18.12. štvrtok Parchovany 18:00 + Mária Bálintová 

19.12. piatok Parchovany 18:00 + Ján Hvozdík 

20.12. sobota Parchovany 18:00 Helena Dobranská (80 rokov života) 

21.12. nedeľa Parchovany 09:30 
(4. adventná nedeľa) + Mária Godová  
(Zbierka na opravu farského kostola) 

    Božčice 11:00 (svätá liturgia) 

22.12. pondelok Parchovany 18:00 + Mária Topoľovská 

23.12. utorok Parchovany 18:00 (výročie smrti) + Andrej Vavrek 

24.12. streda Božčice 23:00 + Mária, Jozef Janoč  

25.12. štvrtok Parchovany 00:00 (slávnosť Narodenia Pána)  

    Parchovany 09:30  za veriacich 

    Božčice 11:00 + Ján Jager, Daniel  

26.12. piatok Dvorianky 08:00 za veriacich 

    Parchovany 08:00 (svätá liturgia) 

    Parchovany 09:30 + Dušan Longa 

    Božčice 11:00 + Dušan a rodičia 

27.12. sobota Parchovany 18:00 + Zuzana Hrabovská 

28.12. nedeľa Dvorianky 08:00 (sviatok Najsvätejšej rodiny) za veriacich 

    Parchovany 08:00 (svätá liturgia) 

    Parchovany 09:30 + Dušan Longa 

    Božčice 11:00 + Ján Tóth 

29.12. pondelok       

30.12. utorok       

31.12. streda Parchovany 18:00 + Emil Miterčák 

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

Program vysluhovania sviatosti zmierenia pred Vianocami: 01. až 04. decembra, 09. až 12. decembra, 15. až 
19. decembra. Pred svätou omšou 2 hodiny, po svätej omši podľa potreby. 
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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.  
Kontakt: telefón - 0948 702 271, e-mail: parchovany@rimkat.sk 

8. december – Nepoškvrnené počatie 
Panny Márie 
 V tento deň oslavujeme Máriu ako 
„novú“ Evu, ženu uchránenú od dedičné-
ho hriechu, vďaka jedinečnému Božiemu 
daru ešte skôr, ako sa narodila. Dogma 
vyhlásená pápežom Piom IX. definuje 
toto nepoškvrnené počatie ako skutoč-
nosť, že Panna Mária bola od prvého 
okamihu svojho počatia uchránená  
od každej škvrny dedičného hriechu 
osobitnou milosťou a výsadou všemohú-
ceho Boha vzhľadom na zásluhy Ježiša 
Krista, Vykupiteľa ľudského pokolenia. 
V Márii vidíme pokornú dôveru v Božie 
cesty. Vidíme ochotu pýtať sa Boha, 
sprevádzanú tichým a uvažujúcim srd-
com, ktoré bez výhrad prijíma jeho odpo-
vede. Aj my sa každý deň môžeme roz-
hodnúť, či prijmeme Boží plán, aj keď ho 
len ťažko chápeme. 
25. december – Narodenie Pána 
 Vianoce často považujeme za čarov-
ný čas, čas pre sny a želania, čas pokoja 
a radosti, keď každý chce byť o niečo 
milší voči druhým. Vianoce sú o tom, že 
Boh posiela svojho jediného Syna  
na tento svet, aby všetkých zachránil. 
Ježišovo narodenie je najveľkolepejší dar, 
aký sme dostali! Ježiš prišiel. Slovo sa 
stalo telom. Zamilujme sa doňho. Vytr-
vajme v láske k nemu. Prijmime tento dar 
– Ježiša. Vezmime si toto dieťa do náru-
čia. Pozerajme sa na jeho tvár 
a všimnime si, ako veľmi nás miluje. 
Zahoďme svoje zábrany a zamilujme sa 
do tohto dieťaťa – do Ježiša, ktorý sa pre 
nás stal Bohom. 
26. december – Svätý Štefan, prvý 
mučeník  
 Štefan ako diakon neúnavne slúžil 
Cirkvi. Išiel cestou obety vlastného živo-
ta. Svätého Štefana kameňujú. A predsa 
sa dokáže modliť za tých, ktorí mu toto 
najväčšie zlo spôsobili. Jeho silou bol 
pohľad do nebies. Tam videl Krista 
i odmenu, ktorú mu Kráľ mučeníkov 
chystá. 
 Možno Ježiš od nás nežiada obetu 
života, ale premýšľajme, nakoľko sme 
ochotní kvôli Bohu zniesť „kamene“ 
posmechu, keď svoju vieru prejavíme 
navonok. Nehľadajme ľahšiu cestu, kto-
rou ide väčšina. Tá cesta nie vždy končí 
v nebi. Len s Ježišom uvidíme „otvorené 
nebo“! 
28. december – Svätá rodina 
 Na Ježiša, Máriu a Jozefa zvykneme 
hľadieť ako na model rodiny, ktorý sa 
nám nikdy nepodarí napodobniť. Myslí-
me si, že s nami nemajú veľa spoločného, 
nemôžu pochopiť s čím sa denne boríme. 
Aj oni prežívali úzkosť a strach, naprí-
klad pri strate Ježiša v Jeruzaleme, a keď 
ho potom nájdu, nezaváhajú a vyčítajú 
mu to. Ale aj uprostred týchto úzkostí 
a nedorozumení zostali svätými, plnými 
lásky k Bohu a k sebe navzájom. Kres-
ťanská rodina je prvou školou viery. Je 
miestom, kde sa môžeme naučiť umeniu 
dávať a prijímať lásku. Rodinné vzťahy 
sú najdôležitejším základom správneho 
vzťahu k Bohu. Nikdy nedovoľme, aby 
naše hriechy alebo zlyhania zatienili náš 
záujem jeden o druhého. Nezabudnime, 
že Boh stojí pri našej rodine, aby jej 
pomáhal a aby ju viedol. (Slovo medzi 
nami, Božie slovo na každý deň, Priprav-
me cestu) 

MYŠLIENKY K SLÁVENIU 


