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 Drahí bratia a sestry! Na Nový rok si podľa pekného zvyku vinšujeme zdravie, 

šťastie a hojné Božie požehnanie. Potešilo by nás, keby sa tieto krásne vinše naplnili. 

Uvedomujeme si však, že čosi – hoci nie všetko – je aj v našich rukách, aby sme sa 

pričinili o to šťastie a požehnanie v nastávajúcom novom roku. 

 V tomto pastierskom liste si chceme pripomenúť najmä duchovné prostriedky, 

ktoré nám umožňujú dobre žiť pred Bohom, čiže – byť svätými. 

Keďže celý rok 2017 je pamätným rokom storočnice fatimských zjavení Panny Má-

rie, pouvažujme nad fatimským posolstvom. Pripomeňme si, čo sa pred sto rokmi 

stalo neďaleko malého portugalského mestečka Fatima v malebnom vidieckom údo-

lí Cova da Iria. 

 Trom deťom – 10-ročnej Lucii, 9-ročnému Františkovi a 7-ročnej Hyacinte – sa 

v roku 1917 šesťkrát, pravidelne raz za mesiac, od 13. mája do 13. októbra, zjavovala 

Panna Mária. Deti boli čiastočne – pokiaľ sa to len v takomto prípade dá – na mimo-

riadne zjavenie pripravené. Už v predchádzajúcom roku – 1916 – sa im totiž párkrát 

zjavil Boží anjel a žiadal ich, aby sa modlili a obetovali – a to nielen za seba, ale aj za 

celý svet. 

 Posolstvo Matky Božej je plné materinskej lásky. Ukazuje ľudstvu cestu, ako krá-

čať k svätosti. Jedinou cestou k morálnej náprave je iba pokánie. Pápež Pavol VI. 

v závere tretieho zasadania Druhého vatikánskeho koncilu (21.11.1964) zveril ľudstvo 

Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a zároveň vyhlásil Pannu Máriu za „Matku 

Cirkvi“. 

 My, jednotlivo či spoločne, si môžeme toto postavenie sa pod ochranu Matky 

Božej často pripomínať. Panna Mária zároveň priblížila duchovné prostriedky, ktoré 

napomáhajú polepšeniu človeka i sveta. Sú to najmä: svätá spoveď a sväté prijímanie 

počas prvých sobôt v mesiaci; modlitba posvätného ruženca a rozjímanie nad ružen-

covými tajomstvami – s úmyslom odčiniť urážky, ktorými ľudia urážajú Pána Boha 

a Nepoškvrnené srdce Panny Márie. 

 V situácii, keď sa svet vysmieva z diabla a z pekla, fatimské deti vidia peklo 

v celej jeho hrôze. Keď si ľudia myslia, že ich zloba (vojny, násilie, vydieranie, ko-

rupcia…) nemá žiadne dôsledky, vidíme utrpenie ako dôsledok morálneho úpadku 

ľudstva. 

 Keď si na prahu nového roka vinšujeme zdravie a šťastie – mali by sme prijať 

vekmi osvedčený liek na morálne choroby ľudstva – úprimné pokánie! 

 Mali by sme si uvedomiť, že opravdivý pokoj nie je iba bezvojnový stav; nie je ani 

len rovnováha medzi protikladnými mocnosťami alebo výsledok despotickej vlády. 

V pravom zmysle slova je pokoj „dielom spravodlivosti“ (porovnaj Iz 32,17). Pravý 

pokoj je ovocím poriadku, ktorý vštepil do ľudskej spoločnosti jej božský Zakladateľ 

a ktorý majú ľudia uskutočňovať. Želaný pokoj sa nikdy nezískava raz navždy. Treba 

ho nepretržite udržiavať. A keďže aj ľudská vôľa je narušená hriechom, starostlivosť 

o pokoj vyžaduje od každého vytrvalé ovládanie vášní a bdelosť zákoni-

tej vrchnosti. 

 Vrchnosť má zaručiť všetkým osobné blaho, v ktorom si budú medzi 

sebou vymieňať bohatstvá svojho ducha a nadania. Preto sa na všetkých 

kresťanov vzťahuje naliehavá výzva, aby sa životom „podľa pravdy 

a v láske“ (porovnaj Ef 4,15) spojili s mierumilovnými ľuďmi a s nimi sa 

modlili i pracovali za pokoj (porovnaj Gaudium et spes, kapitola 78) 

a cestou osobného pokánia prispeli k lepšiemu životu. 

 Nebojme sa v nastávajúcom roku používať osvedčené duchovné pro-

striedky ponúkané Pannou Máriou. Jej materinská starostlivosť o nás 

i jej nebeský príhovor sú zárukou nášho budúceho životného úspechu. 

(redakčne krátené) 

 

Štatistika roku 2016 (vybrané 

údaje): 

 Počet obyvateľov:  

   Dvorianky 611,  

   Božčice 128,  

   Parchovany 1776  

   (z toho Rómovia 398). 

 V Parchovanoch sa narodilo 28 

detí, z toho 19 bolo pokrstených 

vo farnosti.  

 Vo farnosti Parchovany bolo zo-

sobášených 12 párov.  

 Zomrelo 25 ľudí, z toho pochova-

ných vo farnosti Parchovany 24. 

 Pomazanie chorých vo farnosti 

Parchovany prijalo 125 veriacich. 

 Vo farnosti Parchovany bolo od-

slúžených 445 svätých omší, pri 

ktorých sa rozdalo približne  

32 000 prijímaní.  

 

Obrázková skladačka 

 V tomto roku, kedy prežívame 

100-té výročie zjavenia Panny Má-

rie vo Fatime, chceme znovu preží-

vať udalosti, ktoré sa odohrali pred 

sto rokmi. Z toho dôvodu vo far-

skom časopise budeme uverejňo-

vať časti obrázka, ktoré si môžete 

vystrihnúť a doma si z nich poskla-

dať celý obrázok.  

 S každým kúskom obrázku je 

spojená aj jedna otázka, ktorá súvi-

sí s tým, čo sa vo Fatime v roku 

1917 odohralo. Odpovede na tieto 

otázky nájdete v dostupnej litera-

túre o fatimských zjaveniach Pan-

ny Márie. 

Otázka na mesiac január: V kto-

rom roku a koľkokrát sa deťom 

Lucii, Františkovi a Hyacinte 

zjavil anjel, aby ich pripravil  

na stretnutie s Pannou Máriou?  

ZO ŽIVOTA  
FARNOSTI A CIRKVI  



 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.01. 
nedeľa 

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie   

PA 09:30 

BO 11:00 

02.01. pondelok PA 18:00 

03.01. utorok PA 18:00 

04.01. streda PA 18:00 

05.01. štvrtok PA 18:00 

06.01. piatok Zjavenie Pána   
BO 08:00 

PA 09:30 

07.01. sobota PA 18:00 

08.01. 

2. nedeľa po Narodení Pána  
Krst Krista Pána 

PA 09:30 

  BO 11:00 

09.01. pondelok PA 18:00 

10.01. utorok BO 18:00 

11.01. streda PA 18:00 

12.01. štvrtok PA 07:30 

13.01. piatok     

14.01. sobota     

15.01. 

2. nedeľa v cezročnom období 
svätá liturgia 

BO 11:00 

 zbierka na opravu farského kostola PA 15:00 

16.01. pondelok PA 18:00 

17.01. utorok BO 18:00 

18.01. streda PA 07:30 

19.01. štvrtok PA 18:00 

20.01. piatok PA 18:00 

21.01. sobota PA 18:00 

22.01. 

3. nedeľa v cezročnom období DV 08:00 

svätá liturgia PA 08:00 

PA 09:30    zbierka pre zemetrasením zničené farnosti 
v diecéze SPOLETO-NORCIA v Taliansku  BO 11:00 

23.01. pondelok PA 18:00 

24.01. utorok BO 18:00 

25.01. streda PA 07:30 

26.01. štvrtok PA 18:00 

27.01. piatok PA 18:00 

28.01. sobota PA 18:00 

29.01.  4. nedeľa v cezročnom období   
PA 09:30 

BO 11:00 

30.01. pondelok PA 18:00 

31.01. utorok BO 18:00 

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

PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ JANUÁR 2017  
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Za vydanie zodpovedá správca farnosti s redakčnou radou. Redak-
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za prípadné porušenie autorského zákona.  
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 V uplynulom roku prebiehala súťaž zameraná na tému 

milosrdenstva. Zapojilo sa do nej viacero súťažiacich. Pri-

nášame Vám mená tých, ktorí budú odmenení vecnými 

cenami: 

Katarína Šepeľáková (Lipová 97/35),  

Ing. Martin Dzivák (Lúčna 436/15),  

Jozef Dobranský (Cintorínska 213),  

Jozefína Paulišinová (Parchovany 123/3),  

Mária Popaďáková (Staničná 309). 

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE 2016  

Skutočné náklady na jeden výtlačok sú 0,12 €. 

Nový betlehem 

 18. decembra bol v Parchovanoch posvätený nový bet-

lehem. Nachádza sa pred obecným úradom a je celý z dre-

va. Jeho životnosť  je 150 - 200 rokov.  Vyrobil ho umelecký 

rezbár p. Hutira z dedinky Vasiľov na Orave.  

Jasličková pobožnosť 

 V nedeľu 25. decembra, na slávnosť Narodenia Pána   

o 14:00 hod. sa konala Jasličková pobožnosť  vo farskom 

kostole v Parchovanoch. Deti našej farnosti, ktoré navšte-

vujú Základnú umeleckú školu v Sečovciach nám prostred-

níctvom vianočných piesní a básní priblížili biblickú uda-

losť narodenia  Božieho Syna. Traja králi z Ďalekého vý-

chodu odovzdali Ježiškovi svoje dary: zlato, kadidlo a myr-

hu. V závere Jasličkovej pobožnosti duchovný otec udelil 

každému dieťaťu Eucharistické požehnanie. 


