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Drahí bratia a sestry v Kristovi! 

Počas Vianoc sa naša pozornosť sústredila na Boţie dieťa v jasliach. Dnes pozeráme 

s prosbami na jeho matku –  Boţiu Matku, Pannu Máriu. Veď keď sa z nej narodil Jeţiš, za-

čala sa nová etapa dejín. Bol to dar nového začiatku pre celé ľudstvo. Preto sa aj teraz 

na začiatku kalendárneho roka označeného číslicou 2018 pozeráme na Bohorodičku 

a prosíme ju, aby nám u svojho syna vyprosila milosť nového,  dobrého a poţehnaného za-

čiatku. Veríme, ţe Mária nám takýto začiatok dokáţe vyprosiť. Našli sme v nej mocnú oro-

dovníčku a láskavú matku. Ona vie, čo potrebujeme, a nosí nás v srdci, veď iba prednedáv-

nom sme zasvätili celú našu arcidiecézu jej nepoškvrnenému srdcu. 

Nebeská matka nám teda priniesla veľké svetlo. A skutočným svetlom pre ţivot kaţdého človeka je láska. Je preto dobré 

a správne všetko hodnotiť i plánovať vo svetle Boţej lásky –  v Jeţišovom svetle, lebo ako hovorí evanjelista: Jeţiš je tým pra-

vým svetlom, ktoré prišlo na svet a osvecuje kaţdého človeka (Jn 1,1-18). 

Zo srdca vám prajem a vyprosujem, aby ste s pomocou Panny Marie ţivili v sebe svetlo Kristovej lásky po všetky dni tohto 

roka. Iba v tomto svetle ţijeme svoj ţivot naplno a šťastne. Práve v čase veľkej neistoty, nepokojov, individualizmu a tmy toh-

to sveta snaţme sa viac rozpaľovať svetlo viery. Učme tomu uţ svoje deti. Privádzajme ich k Bohu. Veď kto im môţe dať lepšiu 

budúcnosť ako práve Jeţiš? Kto im môţe ponúknuť večný ţivot? Zabojujte za svoje deti a odovzdajte im skutočné hodnoty 

slovom a osobným príkladom. Nech to cítia aj cez vašu modlitbu a vašu prítomnosť na nedeľnej svätej omši. Chráňte si 

v neustálom zhone a strese aspoň jeden deň v týţdni, aby ste mali čas duchovne načerpať a znovu sa napiť z Boţej dobroty. 

Doma v súkromí nikto nevlastní takýto nevyčerpateľný prameň, preto kaţdý veriaci potrebuje prísť do spoločenstva a sláviť 

Eucharistiu. 

V nastávajúcom roku buďme k sebe navzájom lepší ako doteraz. Vo vzťahoch k všetkým ľuďom si uchovajme dobrú vôľu, 

štedré srdce a ochotné ruky pre konkrétnu pomoc trpiacim, bezdomovcom i vojnovým utečencom. Nezatvárajme si oči 

ani srdce pred biedou iných. 

Uţ vopred vám vyjadrujem uznanie i vďačnosť za statočné postoje hodné kresťana katolíka, za váš záujem a angaţovanosť 

v ţivote farnosti, za rozvoj viery, duchovného ţivota a dobrého mena Cirkvi všade tam, kde ţijete a pracujete. Hovorte nahlas 

o tom, ţe rodina je najväčší poklad a ţe pre deti nejestvuje väčší dar, neţ je láska otca a mamy. Lebo najkrajším obdobím 

v ţivote človeka je detstvo, ale človek musí zostarnúť, aby to pochopil a prijal. Preto povzbudzujte svojich blízkych, ktorí pre-

ţívajú rodinnú krízu, aby si dokázali odpustiť a zmieriť sa pre dobro svojich deti. Oslovujte aj mladých ľudí, ktorí váhajú 

a hoci ţijú spolu, boja sa vstúpiť do sviatostného manţelského zväzku. Povedzte im, aby sa nebáli vyznať svoju lásku verejne 

pred Bohom i celou širokou rodinou a priateľmi. Potrebujeme vedieť i vidieť, ţe láska na celý ţivot je moţná, a ţe Bohom 

poţehnané manţelstvo je krásne, aj keď mnohým sa rodinný ţivot rozpadol. 

Nakoniec mi dovoľte poprosiť vás, aby ste na nás, svojich biskupov a kňazov, pozerali vţdy cez eucharistického Krista. 

Takto sa usilujeme hľadieť aj my na vás. Prijmite nás takých, akí sme, majte trpezlivosť s našimi chybami a nedostatkami. Po-

trebujeme vašu spätnú väzbu, ale nie iba tu negatívnu. Odpustite nám, ak pre naše ľudské, ale aj kňazské nedostatky nedo-

káţeme byť vţdy dobrými pastiermi. Prosím vás, modlite sa za nás. A veľa sa modlite za duchovné povolania. Nech vzíde 

nové povolanie ku kňazstvu aj z vašej farnosti. Povzbudzujte svojich synov k sluţbe miništranta. usmerňujte ich svojimi rada-

mi a posilňujte v nich odvahu odpovedať kladne na Boţie volanie. V kaţdej dobe potrebujeme nových, horlivých 

a hlavne svätých kňazov! 

Drahí bratia a sestry! Aj keď som mnohých z vás ešte nikdy osobne nestretol, predsa ste v mojom srdci a v mojich kaţdo-

denných modlitbách. O koľko viac vás miluje Boh, kto je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých (Ef 4,6)! Zomknime 

sa pevne okolo Jeţiša ako jedna silná rodina. Naša cesta v novom roku nech je cestou neustálej dôvery v jeho pomoc. 

A pri tom všetkom sa kaţdodenne spoliehajme na duchovné sprevádzanie Boţej Matky Panny Marie, ktorá nás najlepšie učí, 

ako naplno dôverovať Bohu. 

Všetkým vám prajem, aby sa celé dni a mesiace nového roka vo vašich osobných príbehoch a v rodinách naplnili Jeţišo-

vým svetlom a láskou. Nech vás Boh aj naďalej kaţdodenne poţehnáva a ochraňuje. Nech vás zachová v potrebnom zdraví 

a pri sile, aby ste tento rok s jeho pomocou začali a s jeho milosťou aj šťastne zavŕšili. K týmto prianiam sa pripája pomocný 

biskup Marek a emeritný arcibiskup Alojz. Spoločne vám vyprosujeme Boţie poţehnanie. 

Nech vás ţehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý." 

Mons. Bernard Bober, arcibiskup –  metropolita  

PASTIERSKÝ LIST KOŠICKÉHO ARCIBISKUPA NA NOVÝ ROK 



 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.01. 
pondelok 

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie 

PA 09:30 

BO 11:00 

02.01. utorok PA 18:00 

03.01. streda PA 18:00 

04.01. štvrtok PA 18:00 

05.01. piatok 
BO 17:00 

PA 18:00 

06.01.  
sobota  

Zjavenie Pána 

BO 08:00 

PA 09:30 

07.01. 2. nedeľa po Narodení Pána - Krst Krista Pána  
PA 09:30 

BO 11:00 

08.01. pondelok PA 18:00 

09.01. utorok   

10.01. streda    

11.01. štvrtok    

12.01. piatok   

13.01. sobota BO 18:00 

14.01. 2. nedeľa v cezročnom období PA 09:30 

15.01. pondelok PA 18:00 

16.01. utorok BO 18:00 

17.01. streda PA 07:30 

18.01. štvrtok PA 18:00 

19.01. piatok PA 18:00 

20.01. sobota PA 18:00 

21.01. 

3. nedeľa v cezročnom období 
zbierka na opravu farského kostola  

PA 09:30 

svätá liturgia BO 11:00 

22.01. pondelok PA 18:00 

23.01. utorok BO 18:00 

24.01. streda PA 07:30 

25.01. 
štvrtok 

(výročie smrti) + Jaroslav Popaďák 
PA 18:00 

26.01. piatok PA 18:00 

27.01. sobota PA 18:00 

28.01.  

4 .nedeľa v cezročnom období   DV 08:00 

svätá liturgia PA 08:00 

PA 09:30 
zbierka Pastorácia mládeţe ACM/UPC 

BO 11:00 

29.01. pondelok PA 18:00 

30.01. utorok BO 18:00 

31.01 streda PA 18:00 

Program sv. omší je iba orientačný pre dopredu nepredvídané okolnosti. 

Rozhodujúce sú oznamy, ktoré sa čítajú a zverejňujú po nedeľnej svätej omši. 

PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ JANUÁR 2018 
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ZO ŢIVOTA  FARNOSTI A CIRKVI 

Skutočné náklady na jeden výtlačok sú 0,12 €. 

Štatistika  roku 2017: 

 Odslúţených svätých omší vo farnosti 

bolo 451, z toho: 

 - 62 za farnosť 

 Pokrstených detí do jedného roku ţivota 

bolo 10, z toho: 

 - 6 chlapcov a 1 dievča (Parchovany) 

 - 1 chlapec a 2 dievčatá (iné farnosti) 

 Prvoprijímajúcich detí bolo 9, z toho: 

 - 7 chlapcov (Parchovany) 

 - 1 dievča (Dvorianky) 

 - 1 dievča (Boţčice) 

 Štatistika sobášov: 

Štatistika zomrelých: 

 

Stav finančných prostriedkov k 30.11.2017: 

Stav na účtoch   13 566,32  € 

Stav v pokladni            335,61 € 

Spolu      13 901,93  € 

 Parchovany Boţčice Dvorianky iní spolu 

Katolík 
a katolík 

6 0 2 0 8 

Katolík 
a nekatolík 

1 0 0 0 1 

Katolík 
a nepokrstený 

0 0 0 0 0 

Sobáše spolu 9 

 Parchovany Boţčice Dvorianky iní spolu 

Muţi 
(zaopatrení) 

6 0 0 2 8 

Ţeny 
(zaopatrené) 

8 1 0 1 10 

Muţi 
(nezaopatrení) 

4 0 0 1 5 

Ţeny 
(nezaopatrené) 

1 1 0 0 2 

spolu 19 2 0 4 25 


