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 Referendum, ktoré sa bude konať 7.2.2015 môžeme nazvať i referendum o ochrane 
rodiny. Boh stvoril rodinu ako prvé spoločenstvo, do ktorého sa rodia všetky jeho deti.  
Na jej nesmierny význam a hodnotu poukázal znovu, keď poslal svojho jediného Syna, aby 
ju posvätil svojím narodením, a tak nadovšetko povýšil nad všetky ostatné spoločenstvá. 
V blížiacom sa referende máme možnosť vyjadriť svoj postoj k rodine. Naša odpoveď ne-
bude len odpoveďou pre politikov a Európu, ale i odpoveďou pre Boha. Preto nezostaňme 
ticho a povedzme Bohu svoje áno, prejavme úctu k jeho najsvätejšej vôli a prosme ho 
v pokore, no s jasným odhodlaním , aby sa zastal svojho diela a ochránil ho. Ako inak môže-
me očakávať Božie požehnanie, ktoré pre každého človeka vždy začína i končí v požehnaní 
jeho vlastnej rodiny? 

Referendové otázky 
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb ok-

rem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? 
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožne-

né osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova? 
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuál-

neho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyu-
čovania?                                                                                                    (www.alianciazarodinu.sk) 

ÚVODNÍK  

 Držíte v rukách prvé číslo Farského hlásnika v roku 2015. Na stránkach nášho farského 
informačného listu Vám v novom roku chceme priniesť viac informácií z cirkevného života 
našej farnosti. Formát ostáva nezmenený, a tak pred redakčnou radou je neľahká úloha  
na tej istej ploche listu kancelárskeho papiera uložiť a usporiadať témy, ktoré nám prináša 
rok 2015: Rok zasväteného života, Referendum o ochrane rodiny (ktoré sa pre nás neobme-
dzuje iba na 7. február), koniec funkčného obdobia farskej rady a s tým spojené otázky ako 
ďalej. Ani v tomto roku nebudú chýbať informácie o čase slávenia svätých omší, ku ktorým 
pribudnú ďalšie dôležité informácie o stave rekonštrukcie farského kostola, farskej budovy, 
správe majetku, stave financií a ďalšie, ktoré by Vás mohli podľa nás zaujímať. To je dôvod, 
prečo prvé číslo držíte v rukách až teraz. Dúfam, že to pochopíte a Farskému hlásnikovi aj  
v tomto roku zachováte priazeň. 
 Želám si, aby náš farský informačný list bol poslom dobrých správ a informácií, ktoré 
budete mať vždy na dosah ruky, ktoré Vás vtiahnu do aktívneho života našej farnosti a kto-
rých autormi sa stanete Vy sami. 

duchovný otec Dušan 

Svätý Ján Bosco 
 Narodil sa 16. augusta 1815 
v malej horskej osade Becchi  
pri Turíne v Taliansku. Je patró-
nom vychovávateľov, mládeže, 
učňov. 

Otec mu zomrel ešte ako dvojroč-
nému, a tak zostala výchova 
a starosť o deti na pleciach mat-
ky. Od detstva túžil študovať 
a stať sa kňazom. Po vysvätení  
za kňaza našiel pole svojej apoš-
tolskej práce v Turíne, kde videl 
veľkú biedu a duchovnú zanedba-
nosť detí – chlapcov na ulici. Pre-
to začal organizovať oratória, 
kde týchto chlapcov z ulice zhro-
mažďoval. Stali sa ich útočiskom, 
domovom a školou. Nápomoc-
nou mu bola aj jeho matka, ktorá 
obetovala svojich posledných 
desať rokov života rodiacemu sa 
saleziánskemu dielu. Don Bosco 
zorganizoval pre chlapcov večer-
nú školu, neskôr pracovné dielne, 
technické školy a malý seminár. 
 Don Bosco sa snažil nie bit-
kou, ale dobrotou a láskou pri-
viesť chlapcov z ulice na cestu 
čnosti. Nepoužíval fyzické tresty, 
snažil sa rozvíjať zmysel pre zod-
povednosť. Podľa neho učiteľ 
a vychovávateľ by mal byť ot-
com, poradcom a priateľom 
a mal by si ako prvý osvojiť pre-
ventívnu metódu výchovy.  
Vo svojich pravidlách don Bosco 
napísal: „Častá spoveď a sväté 
prijímanie, denná účasť na svätej 
omši sú piliere, na ktorých by mal 
stáť celý účinok výchovy.“  
 Od roku 1859 sa píšu dejiny 
kongregácie saleziánov. Za hlav-
nú patrónku považoval Pannu 
Máriu, Pomocnicu kresťanov. 
Zasvätil jej svoje podujatia, aj 
hlavný chrám saleziánskej spoloč-
nosti, ktorý postavil v Turíne. 
 Don Bosco zomrel v Turíne 31. 
januára 1888, za svätého bol vy-
hlásený v roku 1934. 
(Každý deň so svätými, 
www.salezianky.sk) 

FARSKÝ HLÁSNIK 

TRIKRÁT „ÁNO“ RODINE  

ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA 

Saleziáni dona Bosca (SDB) je spoločenstvo ľudí, ktorí ako kresťania katolíci zasvätili svoj 
život Bohu a výchove mladých s otcovskou láskou. Ich spiritualita spočíva v radostnom da-
rovaní sa Bohu, nábožnosti a plnení si svojich povinností. So synovskou dôverou sa obracajú 
na Pannu Máriu Nepoškvrnenú a Pomocnicu. Pri svojej činnosti sa inšpirujú ich zakladate-
ľom, kňazom, sv. Jánom Boscom, ktorý žil v Turíne v 19. stor. a založil užitočné diela pre 
výchovu a vzdelávanie turínskych chlapcov. V r. 1859 založil rehoľu kňazov a bratov bez 
špeciálneho rúcha pre apoštolskú a sociálnu prácu s mládežou. Cirkev ich potvrdila ako re-
hoľnú spoločnosť v r.1874, keď bol schválený prvý štatút – Stanovy. Svoje zasvätenie preží-
vajú v 2 navzájom dopĺňajúcich sa formách: salezián kňaz a salezián koadjútor – laik. Sale-
ziánska rodina sa skladá z 3 zložiek, ktoré založil samotný don Bosco (Saleziáni, Dcéry Márie 
Pomocnice, Spolupracovníci) a z ďalších početných zložiek, ktoré spája don Boscov duch  
a jeho poslanie. Tak ako don Bosco dávajú prednosť chudobnej, opustenej  
a ohrozenej mládeži, ktorá potrebuje byť viac milovaná a evanjelizovaná. Snažia sa prilákať 
mladých cez hru a šport, nenápadne byť ich vychovávateľmi a ukazovať im pravé kresťan-
ské hodnoty. Zakladajú školy, internáty, centrá a kluby pre deti a mládež, občianske združe-
nia, organizujú výlety, tábory, spoločenské a kultúrne podujatia a duchovné cvičenia. Spo-
ločným celosvetovým znakom SDB je logo pozostávajúce z cesty v tvare písmena  
S (saleziáni) a domčeka stojaceho na 3 pilieroch.  V strede sú naznačené 3 postavy: postava 
uprostred je don Bosco, ktorý priateľsky vystiera ruky k dvom mladým, ktorí sú po jeho  

SVÄTEC MESIACA        

(Pokračovanie na strane 2) 



 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.01. štvrtok 
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky 

Parchovany 09:30 

    Božčice 11:00 

02.01. piatok Božčice 17:00 

    Parchovany 18:00 

03.01. sobota Parchovany 18:00 

04.01. nedeľa 
2. nedeľa po Narodení Pána 

Parchovany 09:30 

    Božčice 11:00 

05.01. pondelok Parchovany 18:00 

06.01. utorok 
Slávnosť Zjavenia Pána 

Božčice 08:00 

    Parchovany 09:30 

07.01. streda Parchovany 18:00 

08.01. štvrtok Parchovany 18:00 

09.01. piatok Parchovany 07:30  

10.01. sobota Parchovany 18:00 

11.01. nedeľa 
Krst Krista Pána 

Parchovany 09:30 

    Božčice 11:00 

12.01. pondelok Parchovany 18:00 

13.01. utorok Božčice 18:00 

14.01. streda Parchovany 07:30 

15.01. štvrtok Parchovany 18:00 

16.01. piatok Parchovany 18:00 

17.01. sobota Parchovany 18:00 

18.01. 
nedeľa 

2. nedeľa v cezročnom období 
(Zbierka na opravu farského kostola) 

Parchovany 09:30 

   (svätá liturgia) Božčice 11:00 

19.01. pondelok Parchovany 18:00 

20.01. utorok Božčice 18:00 

21.01. streda Parchovany 18:00 

22.01. štvrtok Parchovany 18:00 

23.01. piatok Parchovany 18:00 

24.01. sobota Parchovany 18:00 

25.01. nedeľa 
3. nedeľa v cezročnom období 

Dvorianky 08:00 

   (svätá liturgia) Parchovany 08:00 

    Parchovany 09:30 

    Božčice 11:00 

26.01. pondelok Parchovany 18:00 

27.01. utorok Božčice 18:00 

28.01. streda Parchovany 18:00 

29.01. štvrtok     

30.01. piatok     

31.01. sobota     

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

PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ JANUÁR 2015 

Vydáva Rímskokatolícka cirkev, farnosť Parchovany pre vnútornú potrebu.  
Za vydanie zodpovedá správca farnosti s redakčnou radou. Redakcia si vy-
hradzuje právo na úpravu textov a nezodpovedá za prípadné porušenie 
autorského zákona.  
Kontakt: telefón - 0948 702 271, e-mail: parchovany@rimkat.sk 

Povaha FER 
 Farská ekonomická rada (FER) je pomocným a poradným orgá-
nom farára, pomáha mu v správe majetkov a v ekonomických zále-
žitostiach tak, aby majetok farnosti bol spravovaný šetrne, oboz-
retne a spoľahlivo. 
 FER sa riadi predpismi Kódexu kánonického práva, štatútom 
FER a ďalšími normami diecézneho biskupa. 
 Hoci FER je iba poradným orgánom farára, ten bez poradenia 
sa s FER nemá rozhodovať o závažných ekonomických a hospo-
dárskych otázkach týkajúcich sa farnosti.  
 Členovia FER majú dodržiavať mlčanlivosť, okrem záležitostí, 
ktoré sú platným uznesením uznané za zverejniteľné. FER nikdy 
nemôže platne konať bez farára. Farárovi jedinému prináleží zve-
rejniť záležitosti týkajúce sa farského majetku.  

(www.ke-arcidieceza.sk – štatút FER) 

ZO ŽIVOTA FARNOSTI A CIRKVI 
Štatistické informácie o duchovnom živote našej farnosti 
V roku 2014 na území našej farnosti: 

- sme slávili 11 krstov (chlapcov a dievčat), 
- 15 detí prvýkrát prijalo Eucharistiu, 
- 77 mladých ľudí prijalo sviatosť birmovania, 
- 12 párov si vyslúžilo sviatosť manželstva, 
- 150 veriacich prijalo útechu a pomoc vo sviatosti pomazania 
chorých, 
- sme 21 veriacich vyprevadili do večnosti (mužov a žien), 
- sme pri 467 svätých omšiach rozdali približne 24000 svätých 
prijímaní. 

Oznamy 
Združenie mariánskej mládeže pozýva anjelikov aj nové deti  
na stretko, ktoré sa uskutoční 10.1.2015 o 10:00 hod. v pastoračnej 
miestnosti na fare. 

FARSKÁ RADA POD DROBNOHĽADOM 

boku. Znázorňuje jeho lásku k mladým 
a zahŕňa všetkých saleziánskych vychováva-
teľov, ktorí pokračujú v tomto poslaní. Pos-
tavy sú zároveň zobrazením domu. Cesta 
znázorňuje výchovné  napredovanie a dom 
rodinný štýl. Predĺženými rukami sú dobro-
voľníci – animátori, ktorí nezištne, bez náro-
ku na odmenu pracujú spolu s nimi. Aktuálne 

majú 16 000 členov v 96 provinciách na všetkých kontinentoch.  
Na Slovensku pôsobí rehoľa v 18 mestách  od r. 1924 príchodom 
prvých saleziánskych kňazov. Sídlom SDB je Provinciálny dom v 
Bratislave. Pracujú ako vychovávatelia a pedagógovia aj na viace-
rých školách, internátoch, v ústavoch pre mladistvých či ako správ-
covia vo farnostiach. Svoju pozornosť už dlhodobo zameriavajú aj 
na výchovu a starostlivosť o rómske deti a mládež. Za týmto úče-
lom zriadili v Bardejove Výchovno-vzdelávacie centrum, ako aj 
základnú a materskú školu. Svoju misijnú činnosť zamerali aj na 
košické sídlisko Luník IX, kde pôsobia od r. 2008. Sú najväčšou 
(najpočetnejšou) mužskou rehoľou na Slovensku. Ako sa možno 
stať saleziánskym spolupracovníkom? Ak niekoho priťahuje práca 
s mládežou a s ľudovými vrstvami a cíti, že ho Boh volá ku trvalej 
spolupráci na projekte dona Bosca – musí absolvovať zodpovednú 
prípravu. Počas nej sa zoznámi so saleziánskou rodinou, nadviaže 
osobné vzťahy so spolupracovníkmi, prehĺbi svoj život viery 
a zapojí sa do apoštolátu. Príprava končí prísľubom, ktorý má iba 
morálnu záväznosť, nie právne dôsledky.             

(www.saleziani.sk)      


