
 

FARSKÝ INFORMAČNÝ LIST  
MAREC 2015 

Svätá Lujza de Marillac 

Spoluzakladateľka dcér kresťanskej lásky -- 
vincentiek 

 Narodila sa 12. 
augusta 1591 v Paríži. 
Bola nemanželským 
dieťaťom. Ešte 
v mladosti zložila 
Bohu sľub, že sa sta-
ne rehoľníčkou 
a žiadala o prijatie do 
rehole kapucínok. 
Provinciálny predsta-
vený kapucínov ju však nepokladal  
za dostatočne silnú pre prísny klauzúrny ži-
vot a povedal jej, že Boh má s ňou iné plány. 
Rodina ju prinútila vydať sa, no vo veku 34 
rokov ovdovela.  
 Veľký obrat v jej živote nastal po stretnutí 
s Vincentom de Paul. Lujzu naplno zaangažo-
val do charitatívnej činnosti spolu 
s poprednými dámami Paríža, združenými  
do spoločenstva „Panie kresťanskej lásky“. 
Dňa 29. novembra 1633 sa Lujza zrieka svojho 
doterajšieho životného štýlu, prijíma do svoj-
ho domu niekoľko dievčat slúžiacich 
v „Bratstvách lásky“ a z poverenia svätého 
Vincenta sa ich ujíma. Je to začiatok novej 
spoločnosti, bez mreží kláštora, bez závoja 
a vtedy ešte aj bez rehoľných sľubov, zrod  
novej spoločnosti apoštolského života. Člen-
ky, pomenované ako Dcéry kresťanskej lásky, 
chodia po uliciach, sú v nemocniciach, 
v mestách i dedinách, ošetrujú chorých  
po domoch, vyučujú dievčatá. Túto rehoľnú 
spoločnosť (nazývanú aj sestry vincentky) 
založila s pomocou svätého Vincenta de Paul. 
Rehoľné sľuby zložila Lujza 25. marca 1642. 
V tento deň si sestry dodnes obnovujú sľuby 
zasvätenia.  
 Lujza sa svojím pôsobením snažila, aby 
bol každý človek prijatý, uctený, milovaný. 
Všetci títo vydedenci, čo sú na okraji ľudskej 
spoločnosti, ktorých stretá Lujza a Dcéry 
lásky, sú ich „učitelia a páni“. Títo ich učia 
trpezlivosti, pokore a solidarite. Vo svetle 
viery sú obrazom ukrižovaného, pokoreného, 
opovrhnutého a odsoteného Krista. 
 Reguly ich spoločenstva:  
„…obyčajne majú za kláštor príbytky cho-
rých, ich celou je iba prenajatá izba, ich kapln-
kou farský kostol, chodbami sú pre ne ulice 
mesta a nemocničné siene, ich klauzúrou je 
poslušnosť, mrežami im je bázeň Božia 
a závojom svätá skromnosť.“ 
 Vo svojej službe často obracala zrak  
na Pannu Máriu, ktorú ustanovila za Matku 
Spoločnosti dcér kresťanskej lásky. 
 Lujza de Marillac sa angažovala vo veľ-
kom diele kresťanskej lásky celým srdcom 
ako žena a kresťanka a vtlačila do neho svoju 
osobnosť. Zomrela 15. marca 1660. Za blaho-
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ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA 

 Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul (MS) je združenie misijných kňazov, 
známych tiež pod menom lazaristi alebo vincentíni. Meno lazaristi dostali podľa 
opátstva sv. Lazára v Paríži, kde mala MS svoje sídlo. Bola založená sv. Vincentom 
de Paul v r. 1625 vo Francúzsku, oficiálne uznaná cirkevnou  vrchnosťou bola však 
až v r. 1632. Rodina, z ktorej sv. Vincent pochádzal bola hlboko veriaca, ale kňaz-
ský stav sa nepovažoval za stav služby, ale zisku a pohodlného života. Neskôr 
zistil, že za nesmiernou duchovnou biedou dedinského ľudu sa skrýva veľká mate-
riálna chudoba. Preto sa rozhodol obetovať svoj život Bohu a službe chudobným. 
S týmto úmyslom založil MS, ktorej cieľom bolo ohlasovať radostnú zvesť chu-
dobným. Takmer celý život venoval práve im - zbieral nájdené a opustené deti, 
ošetroval chorých, ranených, väzňov, vyučoval nevedomých a slúžil všetkým, ktorí 
sa nachádzali či už v materiálnej alebo duchovnej biede. Bol presvedčený, že mu 
Pán Boh ukázal cestu misionárskej služby pre duchovné dobro blížnym. Považoval 
za veľkú milosť, že môže spolupracovať na diele vykúpenia, a tak pokračovať  
v poslaní vteleného Božieho Syna. „Poslal ma hlásať evanjelium chudobným“ 
ostáva stále programom pre členov jeho MS. V r. 1885 sv. Vincenta pápež Lev XIII. 
vyhlásil za patróna všetkých charitatívnych diel a spolkov. Cirkev vo Francúzsku si 
ho ctí ako „svätca charitatívnej lásky“ a „otca chudobných“.  
 MS má nerehoľný charakter a vincentíni sa zaväzujú podľa evanjeliových rád 
sľubom čistoty, chudoby, poslušnosti a vytrvalosti v službe núdznym. Zaviazali sa 
evanjelizovať chudobný dedinský ľud a povzbudzovať ho ku generálnej spovedi. 
Dnes má okolo 4000 členov v 49 krajinách sveta. Okrem pastorácie sa misijní kňazi 
venujú charitatívnej činnosti, ľudovým misiám, starajú sa o formáciu budúcich 
kňazov a duchovné vedenie sestier vincentiek, vedú duchovné cvičenia, starajú sa 
o starých a chorých, siroty a osoby postihnuté mravným úpadkom a tiež sa venujú 
službe vo väzniciach. Slúžia nielen vo svojej vlasti, ale aj v misijných krajinách.  
V súčasnosti sa slovenskí vincentíni zameriavajú na štáty bývalého Sovietskeho 
zväzu, Čechy a Honduras. Na Slovensko prišla MS v r. 1918 a v r. 1942 bola zriade-
ná slovenská viceprovincia, no po vojne ich komunistický režim umlčal.  
V r. 1990 vznikla samostatná slovenská provincia. Zahŕňa komunity v Banskej Bys-
trici, Bijacovciach, Bratislave, Nitre a v Košiciach. Formácia trvá zvyčajne 9 rokov, 
počas nej sa mladí venujú teologickým štúdiám i službe chudobným.  
 Sv. Vincent vidiac katastrofálnu náboženskú nevedomosť dedinského ľudu 
vyznačil MS jej prvoradý cieľ - ľudové misie. Na Slovensku sa prvé ľudové misie 
konali v r. 1865 v dnešných Kuzmiciach. Sú duchovnou obnovou farností, kde pri-
chádzajú na pozvanie miestneho farára. Trvajú týždeň a vo farnosti sa konajú  
po dlhšom časovom období (10–15 rokov). Misionári sa aktívne venujú misijnej 
službe (slúžia sv. omše, vedú duchovné cvičenia, snažia sa o nadviazanie kontaktu 
s neveriacimi). Človek pocíti novú silu zmeniť čosi vo vzťahoch, trpezlivejšie zná-
šať chorobu, odpútať sa od hriechu, častejšie pristupuje k sviatostiam, lepšie pre-
žíva sv. omšu. Misiami sa však všetko nekončí,  práve na konci misií je začiatok 
čohosi nového. Preto sa po ich skončení, zvyčajne po roku, do farnosti znova vra-
cajú, aby vykonali tzv. obnovu.  Ide o to, aby sa misionári presvedčili, či po misiách 
nastal nejaký pokrok v náboženskom živote, taktiež aby povzbudili a obnovili to, 
čo bolo zasiate. Oni sú teda misionári, ktorí nasledu-
jú jediného a dokonalého Misionára - Ježiša Krista. 
Evanjelium je posolstvo, ktoré treba ohlasovať chu-
dobným - v tom je ich prvoradá úloha. Slúžiť chu-
dobným znamená slúžiť Bohu. Na konci svoj-
ho  účinkovania Ježiš dáva jasný príkaz svojim apoš-
tolom a učeníkom: „Choďte teda, učte všetky náro-
dy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého  
a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám priká-
zal.“ Toto môžeme považovať za motto každého 
misionára. Vedomí si toho, že žatva je veľká, ale 
robotníkov málo, aj MS prosí Pána žatvy, aby jej 
posielal aj naďalej mladých mužov zapálených ísť  
za Kristom po tej ceste, ktorú jej zanechal sv. Vin-
cent.                (www.vincentini.sk) 

SVÄTEC MESIACA        

(Pokračovanie na strane 2) 



 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.03.  
2. pôstna nedeľa PA 09:30 

  BO 11:00 

02.03. pondelok PA 18:00 

03.03. utorok BO 18:00 

04.03. streda PA 18:00 

05.03. štvrtok PA 18:00 

06.03.
   

piatok BO 17:00 

  PA 18:00 

07.03. sobota PA 08:00 

08.03.  
3. pôstna nedeľa PA 09:30 

  BO 11:00 

09.03. pondelok PA 18:00 

10.03. utorok BO 18:00 

11.03. streda PA 07:30 

12.03. štvrtok PA 18:00 

13.03. 
  

piatok PA 07:30 

   PA  18:00 

14.03. 
    

sobota PA 07:30 

  PA 18:00 

  BO 18:00 

15.03.  
4. pôstna nedeľa 

Zbierka na opravu farského kostola PA 09:30 

 (svätá liturgia)  BO 11:00 

16.03. pondelok PA 18:00 

17.03. utorok BO 18:00 

18.03. streda PA 07:30 

19.03. štvrtok PA 18:00 

20.03. piatok PA 18:00 

21.03. sobota PA 18:00 

22.03.  

5. pôstna nedeľa DV 08:00 

 (svätá liturgia)  PA 08:00 

  PA 09:30 

  BO 11:00 

23.03. pondelok PA 18:00 

24.03. utorok BO 18:00 

25.03. streda PA 07:30 

26.03. štvrtok PA 18:00 

27.03. piatok PA 18:00 

28.03. sobota PA 18:00 

29.03.  
Kvetná nedeľa BO 08:00 

  PA 09:30 

30.03. pondelok PA 18:00 

31.03. utorok BO 18:00 

Tento program je iba orientačný pre dopredu nepredvídané okolnosti.  

PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ MAREC 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 

Výber členov  
 Farár požiada veriacich, aby navrhli kandidátov, z ktorých farár 
vyberie 3-5 do miestnej kostolnej rady na základe získaných hla-
sov. Farár sa opýta tých, ktorých vybral, či súhlasia so svojím me-
novaním za člena kostolnej rady.  
 Z členov kostolných rád farár vyberie zástupcov do Farskej 
ekonomickej rady (FER) podľa pomerného zastúpenia. Vo farnos-
tiach s jedným kostolom farár si priamo vyberie z navrhnutých 
kandidátov. 
 Všetci tí, ktorí budú pomáhať farárovi v správe farského majet-
ku, zložia v prítomnosti farára sľub, že zverenú úlohu budú vyko-
návať svedomite, zodpovedne, v jednote so svojím farárom  
a v súlade s normami vzťahujúcimi sa na správu farského majetku. 
Obdobie členstva  
 Členstvo vo FER je na päť rokov. Odporúča sa, aby členstvo 
nebolo dlhšie než dve po sebe nasledujúce obdobia. Členstvo sa 
môže ukončiť aj dobrovoľným vzdaním sa, ktoré farár prijme, smr-
ťou alebo pozbavením členstva. Pozbaviť niekoho členstva vo FER 
môže urobiť farár len pre vážny a oprávnený dôvod po vypočutí si 
mienky ostatných členov FER. Uprázdnené miesto zaplní farár 
dodatočným menovaním na zostávajúce obdobie.  
 Celú FER môže rozpustiť farár z veľmi vážnych dôvodov, ale 
iba s výslovným súhlasom diecézneho biskupa. FER pokračuje  
vo svojej činnosti aj v čase uprázdnenia farnosti, a to pod vedením 
kňaza, ktorého diecézny biskup poveril dočasnou správou farnos-
ti. FER zostáva vo svojom zložení aj po menovaní nového farára, 
až do ustanovenia novej FER. Nový farár má zvolať zasadanie jest-
vujúcej FER do mesiaca od prevzatia svojho úradu. 

 (www.ke-arcidieceza.sk – štatút FER) 
 

ZO ŽIVOTA FARNOSTI A CIRKVI 
Duchovná obnova po misiách 
Začína sa vo štvrtok 12.3.2015 a končí sa v nedeľu 15.3.2015. Jej 
súčasťou je aj slávenie Roku zasväteného života.  
Pozvánka na manželské stretnutie  
Ako pristupovať k mladým z tzv. ,,Net-generácie“? Ide 
o charakteristiku mládeže, ktorá vyrastá s internetom 
a informačnými technológiami v ruke. Ako ich vychovávať? Aký 
prístup k nim zvoliť? V čom sú iní ako my starší? Ako lepšie pocho-
piť ich svet? Na tieto otázky  odpovie gréckokatolícky kňaz, otec 
Cyril Jančišin s manželkou Katkou v sobotu  21. marca 2015  
po svätej omši. 
Pozvánka na stretnutie s kňazom exorcistom 
Cirkev požehná manželov a jedna z prvých vecí čo zažijú sú črepy 
z rozbitého taniera, ktoré majú „priniesť šťastie“.  Keď sa v rodine 
narodí bábätko, dajú mu na rúčku červenú šnúrku, aby nemalo  
„z očí“. V čase Pamiatky zosnulých si deti obliekajú Halloweenske 
kostýmy a mládež chodí do upírskych klubov. Ako sa správajú aj 
kresťanské rodiny v piatok trinásteho? Je to všetko s Božím plá-
nom? Na tieto otázky odpovie ThDr. IClic. PaedDr. Jozef  Maretta, 
PhD. vo štvrtok 26. marca 2015 po svätej omši. 
Veľkonočné spovedanie 
Sviatosť zmierenia pred Veľkou nocou bude v piatok 27.3.2015  
v čase: 9:00-12:00; 15:00-17:30.  

FARSKÁ RADA POD DROBNOHĽADOM 

slavenú bola vyhlásená v roku 1920 a za svätú v roku 1934. Pápež 
Ján XXIII. ju v roku 1960 vyhlásil za patrónku sociálnych pracovní-
kov. 
(Lujza de Marillac – Misijný dom Matky Božej, Každý deň so svätými 
II.) 


