
 



Kronika farnosti Bošany je dostupná na webovej stránke farnosti. Obsahuje prehľad 

najdôležitejších udalostí zo života farnosti zaznamenaných v chronologickom usporiadaní tak, 

ako sa udiali. Začiatok písania kroniky  je  spojený  s rokom  2016,  keď  sa  farárom  stal  

vdp. Štefan Bukovan a kaplánom vdp. Juraj Klinko, ale sú tu zaznamenané udalosti aj z 

predchádzajúcich dvoch rokov. 

 

 

 

 

 

 
Vdp. Štefan Bukovan  sa narodil v r.1971 v Čadci. 13. júna 1997 prijal diakonské svätenie    

z rúk Mons. Františka Rábeka v pútnickom Mariánskom  chráme vo  Višňovom  pri  Žiline.  

V roku 1998 bol ordinovaný za kňaza kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom v Korni. 

Jeho kaplánske roky sa viažu k mestu Čadca, Kysucké Nové Mesto, Gymnázium sv.  Cyrila   

a Metoda v Nitre. V roku 2004 bol menovaný správcom farnosti Cabaj – Čápor, kde pôsobil 

10 rokov. Od 1. júla 2014 bol vymenovaný za farára do Bošian. 
 
 
 
 

 

Mgr. Štefan Bukovan  - farár 



Dp. Juraj Klinko narodený v roku 1989 v Trenčíne, vysvätený za kňaza v júni 2014 v Nitre. 

Bošany sú jeho prvou farnosťou, v ktorej bol ustanovený za kaplána. Jeho vzorom je sv. Juraj, 

sv. Ondrej a veľmi ho oslovil životom a homíliami emeritný pápež Benedikt XVI. 
 

Mgr. Juraj Klinko – kaplán 

 

 
Vo farnosti pôsobí výpomocný duchovný Mons. ThLic. Dominik Brňák narodený  

v roku 1953 v Oravskej Lesnej. Bol kaplánom v Bošáci, Konskej, Bolešove, Krásne nad 

Kysucou, Pruskom, v Trenčíne - Orechovom, správcom farnosti Opatová nad Váhom, 

Bytča, špirituál Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a asistent Teologického inštitútu 

Nitra. Prednášal Starý zákon, Liturgickú a biblickú teológiu na Teologickom inštitúte v Nitre. 

V roku 2000 získal titul monsignor a v roku 2006 sa stal kanonikom Nitrianskej sídelnej 

kapituly. Od roku 2012 žije v Bošanoch, kde pomáha pri pastorácii veriacich, najmä 

spovedaním, slávením svätých omší. Každý utorok počas školského roka v Pastoračnom 

centre máva biblické katechézy. Jeho hlavným poslaním je duchovná starostlivosť o rehoľné 

sestry v miestnom kláštore Dome sv. Kataríny Labouré. 
 

Mons. ThLic. Dominik Brňák – výpomocný duchovný 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

Rok Sedembolestnej Panny Márie 

Z dôvodu 450. výročia od prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročia 

potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska bol vyhlásený katolíckymi 

biskupmi na Slovensku za Rok Sedembolestnej Panny Márie. 



1. júla počas svätej omše dekan bošianskeho dekanátu vdp. Anton Kováčik (kedysi bol 5 

rokov farárom v Bošanoch, v súčasnosti farárom vo Veľkom Klíži) uviedol vdp. Š. 

Bukovana do funkcie farára farnosti. V homílii pán dekan zdôraznil dôležitú úlohu 

každého dobrého sprievodcu v našom živote, napr. horský vodca doprevádzajúci horolezcov  

k vrcholu je veľkým pomocníkom, a tak i náš nový duchovný vodca – kňaz, nás môže 

bezpečne doprevádzať k vrcholu duchovného sveta - neba. Po homílii pán farár predniesol 

Nicejsko – carihradské vyznanie viery a prísahou potvrdil vernosť katolíckej Cirkvi a jej 

predstaveným. Slávnosť doprevádzal spevom domáci spevokol Krédo, uvítaciu reč mal 

starosta obce p. Štros. 

 

 
4.júla v deň prvého piatku v mesiaci prišiel  do  farnosti  kaplán  dp. Juraj Klinko, ktorého  

v mene farníkov privítal farár vdp. Š. Bukovan. 

 

 
Z príležitosti Roka Sedembolestnej Panny Márie zorganizovalo Nitrianske biskupstvo 11. 

októbra 2014 diecéznu púť veriacich do národnej Baziliky v Šaštíne, na ktorej sa zúčastnili aj 

veriaci našej farnosti vo veľkom počte. Cestovali v dvoch autobusoch aj v osobných autách. 

Na  púť  prišlo  šesťtisíc   pútnikov,  vrátane   diecézneho  biskupa  Mons.   Viliama  Judáka   

a stodvadsiatich kňazov. Mons. Viliam Judák povzbudil prítomných pútnikov, aby žili svoj 

život s Bohom jednoznačne a bez kompromisov. „Hovorme aj svojím slovom, ale aj svojím 

životom „nie“ katastrofickým názorom, akými sú náuka gender, či zrovnoprávnenie 

homosexuálnych vzťahov. Manželstvo a rodina sú aj naďalej vo veľkej miere dedičstvom 

ľudstva, ktoré treba ochrániť, podporovať jeho napredovanie a brániť ho. Bohu vďaka, že na 

Slovensku sú ešte ľudia, ktorí nestratili cit pre tieto hodnoty.“ V závere vyzval veriacich         

k modlitbe posvätného ruženca a to tak vo farnostiach ako i v rodinách. „To bude sila, pred 

ktorou musí zlo rezignovať  a padnúť“,  povedal  na  záver  homílie  nitriansky  biskup.  

Všetci na konci svätej omše predniesli modlitbu zverenia sa pod ochranu Sedembolestnej 

Panny Márie. 

 

 

 

 

 
 

Na jeseň roku 2014 sa konali Ľudové misie pod vedením pátrov Spoločnosti Božieho slova 

(verbistov) z Nitry-Kalvárie P. Jána Kušníra SVD a P. Jozefa Strečku SVD, P. Petra Vagaša 

SVD a P. Petra Dušičku SVD. Misie boli veľkým požehnaním pre farnosť, veď podobná 

duchovná obnova bola u nás v rokoch 1924, 1939, 1946, 1997 a naposledy v roku 2001. 



Foto – misionári J. Strečka, J. Kušnír, P. Vagaš a farár Š. Bukovan 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kto dá prístrešie Svätej rodine? 
 

Ide o súkromnú pobožnosť - novénu 9 rodín počas 9 dní pred Vianocami na pamiatku 

ťažkej cesty  Svätej  rodiny  do  Betlehema  k zápisu  na  sčítanie  ľudu  a hľadanie  nocľahu  

v Betleheme, kde im prístrešie pre zatvrdilosť Betlehemčanov poskytla iba chudobná maštaľ. 

Cieľom pobožnosti je uctiť si Matku Božiu a pripraviť sa duchovne na slávenie Vianoc. 

Adventné    obdobie    bez    tejto    pobožnosti    si     nevieme     ani     predstaviť. 

Nasledujúci text bol uverejnený v mesačníku KBS pre prípravu jubilejného roku Veľké 

jubileum 2000 a autorkou je p. Emília Borčinová z Bošian. 

Začína  sa  15.  decembra.  Túto  krásnu  adventnú   pobožnosť  sme  u nás  obnovili   

v r. 1996. Bol to podnet zo strany sestričiek sv. Vincenta, ktoré sa ku nám do Bošian 

nasťahovali. Pobožnosť má podobu deviatnika, preto si na začiatku určíme 9 domov, 

ktoré navštívime. Snažíme sa, ak je to možné, aby sme pokryli každú časť Bošian. 

Niektorí sa prihlásia sami a niektorých sa pýtame, či súhlasia s návštevou Svätej 

rodiny. Brožúrka od Milana Hromníka odporúča, aby skupina, ktorá sa modlí 

deviatnik, prenášala obraz Svätej rodiny. My máme na tento účel určenú sochu Panny 

Márie, ktorá sa nachádza v kláštore u sestričiek. Stretávame sa o 16. hodine. Potom 

postupujeme podľa návodu v knižke. Keď sa presúvame z jedného domu do druhého, 

ideme tak, že vpredu sa nesie svetlo – jeden veľký lampáš, potom idú ženy, ktoré sa 

predmodlievajú radostný sv. ruženec, potom ide osoba nesúca sochu Panny Márie, 

ktorá ju odovzdáva do druhého domu. Keď je cesta dlhšia, striedame sa v nesení sochy 



a môžeme povedať, že sa „pretekáme“. Za zmienku stojí, že nie raz niesol sochu aj 80- 

ročný muž. Keď sme mu chceli pomôcť, odmietol, vraj to dokáže. Pokladal to za česť. 

Pri odovzdávaní sochy sa ľudia nepridŕžajú predpísaného textu, ale svojimi slovami, 

tak ako to cítia, často so slzami v očiach, sa lúčia so sochou a pripájajú svoje skromné 

vyznania. Podobne je to aj pri uvítaní sochy v novom dome. Spomínam si na istú pani, 

ktorá zasvätila Panne Máriii celú svoju rodinu, susedov, celú ulicu. Ak majú v rodine 

malé deti, tieto pozdravia Pannu Máriu básničkami alebo hrou na hudobný nástroj. 

Nedá sa zabudnúť na jedno malé dievčatko, ktoré tiež hovorilo básničku a na záver 

povedalo: „Panna Mária, daj nožičky našej Evičke.“ Všetci sme plakali. Tá rodina má 

totiž trojročné dieťa, ktoré sa ešte nepostavilo na nožičky. Domy, do ktorých má prísť 

Panna Mária, sú vždy veľmi pekne upravené, ako keď sa čaká vzácna návšteva. 

Zaužíval sa tiež pekný zvyk, že si domáci zavolajú najbližšiu rodinu, i keď nebývajú   

v mieste bydliska. V miestnosti má čestné miesto stolík, na ktorom je miesto pre 

sochu, kvety a sviece. Po vykonaní predpísaných modlitieb robíme ešte malú 

katechézu, napr. o troch Zdravasoch. Veľmi dojímavé tiež býva vypočuť si domácu 

pani alebo domáceho pána o tom, čo pociťovali počas pobytu Panny Márie u nich. 

Ľudia sa vyznávajú z toho, že boli akísi lepší, ohľaduplnejší, že si každý vykonal svoju 

súkromnú pobožnosť, ale modlili sa i spolu. 

Keď vychádzame z domu, sme pohostení nejakým koláčom alebo ovocím. Istá pani 

darovala každému jedno krásne veľké jablko a prosila nás, aby sme ho zjedli až pri 

Štedrej večeri, že to bude určitá symbolika. Na záver zaspievame pieseň „Dobrú noc 

Mária“ a rozchádzame sa tešiac sa opäť na nasledujúci deň. Stojí za zmienku povedať, 

že keď sa presúvame z jedného domu do druhého a máme ísť cez cestu, aj autá nám 

zastavia na znamenie. 

Ako som spomínala, ľudia sa s nami delia o svoje pocity, no sú i takí, ktorí si 

ponechávajú to úžasné vo svojom srdci a hovoria, že aj Panna Mária si uchovávala 

mnohé veci vo svojom srdci. Hádam aspoň niektoré svedectvá: 

Istá pani nám rozprávala: „Žijem v tomto dome sama. Manžel zomrel, moji dvaja 

synovia majú svoje rodiny. Sedela som a modlila sa do noci pri nohách Panny Márie. 

Zrazu zazvonil telefón. Ozvala sa mi vnučka, ktorá mi už dávno nevolala a ani ma 

veľmi nenavštevuje. Môj syn sa totiž rozviedol. Vnučka sa pýtala, čo robím. 

Odpovedala som jej, že mám doma vzácnu návštevu – Pannu Máriu a že sa modlím. 

Vnučka mi povedal, že i ona chce pozdraviť Pannu Máriu a modlila sa do telefónu...“ 

V inej  domácnosti  v ten  istý  deň,  keď  prišla  do  ich  domu  Panna  Mária,  prišiel  

z nemocnice aj domáci pán. Liečil sa na ľadvinové kamene. Pani domáca vypovedala, 

že v tú noc, keď bola u nich Panna Mária, vyšiel manželovi ľadvinový kameň. 

Dojímavé bolo rozprávanie istej panej, ktorá hovorila, že sa so sestrou dlho hnevali. 

Na pobožnosť prišla do jej domu aj jej sestra a odvtedy je opäť všetko v poriadku. 

Ďalšiu príhodu, ktorú vám opíšem, hádam posúdite ako banálnu, ale stala sa. Pri 

nohách Panny Márie bola položená kvetina v črepníku. Pani domáca nás na ňu 

upozornila a hovorila, že im ešte nikdy nekvitla, hoci ju majú roky a dnes akoby 

zázrakom rozkvitla. 



Tiež sme si vypočuli príbeh o ležiacej matke, ktorá bola vlažná vo viere. Návšteva 

Panny Márie v ich dome ju natoľko oslovila, že pristupuje k sviatostiam a sestričky jej 

prinášajú sv. prijímanie. 

Čo všetko si vyprosujeme touto spoločnou modlitbou?! Dopriala by som ju všade  

tam, kde ju nepoznajú, aby si zaviedli pobožnosť deviatnika a aby sa nenechali 

ochudobniť o všetko to krásne, čo sa dá prežiť jedine s Pannou Máriou. 

 

 

 

 

 
Po adventnom období nastal čas vianočný. Už tradične bošianski skauti roznášali 

betlehemské svetlo po celom bošianskom dekanáte tzn. že aj do našich filiálnych obcí Krnča 

a Práznovce. 

Foto – bošianski skauti v akcii 



K Vianociam neodmysliteľne patrí eRko - koledovanie a Jasličková pobožnosť. 
 

V tomto roku prijali pozvanie terchovskí koledníci. Bolo ich približne 80 vo veku od 5 – 70 

rokov. Huslisti, basisti, heligonkári aj fujaristi svojou hrou a spevom rozozvučali celý kostol, 

ktorý údajne nebol nikdy tak naplnený ani predtým ani potom (postreh istého farníka), tak 

veľmi to bošiansky ľud zaujalo. Záver koncertu patril piesni Tichá noc, p. farár dal všetkým 

záverečné požehnanie a poďakovanie: „Terchovská muzika bola zapísaná do kultúrneho 

dedičstva UNESCO, ale dnešný vianočný deň je ešte významnejším zápisom. Zápisom do 

našich sŕdc.“ 

Terchovci sa predstavili vo svojich typických krojoch, po vianočných koledách zahrali 

viacero ľudových piesní v zasnežených Bošanoch pred kostolom a po náročnom výkone ich 

čakalo malé vianočné občerstvenie v Pastoračnom centre. 

 



Foto – terchovskí koledníci 

 

 

 



28.decembra sa predstavili vo svojej pripravenej jasličkovej pobožnosti. Predstavili sa v nej 

deti z bošianskeho eRka , aby nám tak spríjemnili vianočné dni a ukázali radosť z narodenia 

Ježiša na tento svet. 

Foto – deti počas jasličkovej pobožnosti 

 



V roku 2014 päť rehoľných sestier Dcér kresťanskej lásky z miestneho kláštora sv. Kataríny 

Labouré dostalo povolenie od diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka k mimoriadnemu 

rozdávaniu svätého prijímania chorým po domoch vo farnosti. Kňazi ich vždy pred prvým 

piatkom vyspovedajú a sestry každú nedeľu prichádzajú s Eucharistiou, každá z nich má svoj 

okruh. Udelenie tejto mimoriadnej služby dostali sestry: 

sr. Mária Michalková 

sr. Anastázia Dolníková 

sr. Mária Ševečková 

sr. Mária Štupáková 

sr. Viera Hodásová 

 

 

 

 

 

 
V Bošanoch  sa v tomto roku dali  pozlátiť  liturgické  predmety  –  3  kalichy,  3  patény 

a 1 obetná miska v Zlatokove Trenčín. 


