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Z HISTÓRIE 

 V minulých číslach sme sa podrobnejšie venovali hlavnému oltáru par-
chovianského kostola svätého Štefana, uhorského kráľa. Rovnako ako oltár, 
aj obetný stôl tvorí dôležitú súčasť presbytéria chrámu. Na jeho čelnej strane 
je zobrazený postriebrený obetný baránok, mláďa ovce, ktoré je pre svoju 
dojímavú nevinnosť symbolom čistej bytosti. Kríž, umiestnený za baránkom, 
sa mení na víťazné znamenie, alebo na slová Aleluja, či Pokoj vám. Z centra 
vystupujú zlaté lúče, umocňujúce túto symboliku. Celý výjav Baránka lemu-
je lomený oblúk, ktorého vnútornú stranu zdobí kružba s ľaliami. Vo svätyni 
kostola sa nachádza aj sedes (sedadlo), miesto pre kňaza, odkiaľ predsedá 
zhromaždeniu a vedie modlitbu. Po jeho pravej a ľavej strane sú sedadlá  
pre prisluhujúcich. Sedadlá sú vyrobené z dreva a polychrómie, dozdobené 
ornamentom a rodovým erbom Andrássyovcov. Pochádzajú zo začiatku  
20. storočia. Pôvodný rodový erb Andrássyovcov tvorili na modrom štíte  
na zelenej pažiti dva proti sebe stojace zlaté levy, držiace vo zdvihnutých 
predných labách zlatú listovú korunu. Erby dekorujú stredné operadlo sede-
su. Zdobia ho aj slepé arkády, rôzne kružby typické pre gotiku aj neogotiku 
ako napr. trojlisty či štvorlisty, plamienky, ľalie. Obidve strany vrchnej časti 
operadiel sedesov zdobia sediace levy, ktoré vo svojich labách držia erbový 
štít.  
 Na ľavom podstení triumfálneho oblúka (pri pohľade na oltár) je situova-
ná pieskovcová kazateľnica pozostávajúca z rečnišťa sprístupneného kedysi 
schodiskom, na ktoré sa vstupovalo zo sakristie. Nad ním sa nachádza dreve-
ná zvuková strieška vo forme baldachýnu sledujúca  tvar rečnišťa. Jeho okra-
je lemuje voľná kružba tvorená laliami a nosom. Vnútornú stranu baldachý-
nu zdobí holubica s lúčmi, symbolizujúca Ducha Svätého. Celé rečnište nesie 
pilier členený troma stĺpmi, pozostávajúcimi zo sokla, pätky, drieku a hlavi-
ce. Stĺpy sa zbiehajú do jedného mohutného prstenca nesúceho rečnište. 
Rovnako aj spodná časť kazateľnice je vyzdobená voľnou kružbou. Plochu 
rečnišťa člení slepá kružba v tvare mníšky. (Siksová J. - Diplomová práca) 

SPOLOČENSTVÁ VO FARNOSTI 

 Azda najstarším spoločenstvom v našej farnosti je Ružencové bratstvo 
(RB). Jeho korene siahajú do 1.pol. 13. stor., keď podľa legendy modlitbu 
posvätného ruženca prijal od Panny Márie sv. Dominik, zakladateľ Rehole 
dominikánov, ako účinný prostriedok rozjímania nad udalosťami Kristovho 
života a šírenia jeho lásky medzi ľuďmi. Prvé RB začali vznikať v roku 
1475 vďaka úsiliu bl. Alana de la Roche. Pápež Pius V. na večné časy pove-
ril bratov dominikánov rozširovať modlitbu ruženca a zakladať RB. RB je 
spoločenstvo duchovne zjednotených veriacich, ktorí si osobitným spôso-
bom uctievajú Pannu Máriu – Kráľovnú posvätného ruženca, a tak prostred-
níctvom tejto modlitby vyprosujú pre seba, cirkev a svet potrebné dobrá. 
Cieľom je Božia sláva a spása duší, neustály pokrok v kresťanskej dokona-
losti a premieňanie modlitby na konkrétne skutky. Členom môže byť pokrs-
tený katolík, ktorý má min. 9 rokov a slobodne sa rozhodne vziať na seba 
práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v RB. Pri vstupe do RB si vyberie 
jednu z 3 foriem modlitby posvätného ruženca, t.j. ruženca Živého, Svätého 
alebo Večného. Ak mu už nevyhovuje forma modlitby, pre ktorú sa rozho-
dol, môže si zvoliť inú formu, ktorú vládze splniť, alebo požiada 
o uvoľnenie z RB. Záväzky, ktoré na seba prevzal pri vstupe do RB sú jeho 
osobnými záväzkami, teda ich musí plniť sám a nie niekto iný. Členovia  
sa riadia Stanovami RB na Slovensku a každé 3 roky si volia spomedzi seba 
horliteľa RB. Sú členmi dominikánskej rodiny a majú účasť na všetkých 
dobrách, milostiach a prísľuboch Panny Márie, daných tejto reholi. Veriaci 
sa pre vstup do RB rozhodli preto, že dôverujú tejto modlitbe a vybrali si ju 
ako svoj prostriedok na ceste k svätosti, lebo modlitba ruženca je najlepším 
prostriedkom na dosiahnutie cieľa: dobre sa modliť a správne žiť. 
 V nasledujúcich číslach si postupne priblížime Prísľuby Panny Márie 
zjavené bl. Alanovi de la Roche,  jednotlivé formy posvätného ruženca 
a predstavíme si RB v našej farnosti. (www.dmc.sk)  

MYŠLIENKY K SLÁVENIU 

11. máj – Nedeľa dobrého pastiera 
„Pán je môj pastier, nič mi nechýba.“ 
 Dnes nám Ježiš ukazuje „smer“ do svojho 
„ovčinca“, ktorého bránou je on sám. Nechce 
nás sprevádzať iba na nejakom úseku spoločnej 
cesty, ale túži po tom, aby sme ho prijali 
a kráčali s ním po celý náš život. Rozhodnutie 
je na nás.  
 Ovce poznajú pastierov hlas, utekajú  
za ním, lebo sa pri ňom cítia v bezpečí. 
V dnešnej dobe počujeme aj veľa iných 
„hlasov“: z reklám, filmov, internetu, „volá“ 
nás naša práca, povinnosti doma, v škole,  
na pracovisku, túžba mať stále viac a viac po-
hodlia, príjemnej zábavy... Sú nebezpečné, lebo 
ak niektorý z týchto „hlasov“ získa prevahu  
nad Ježišovým, postupne nás od neho vzdiali. 

„Pane, pomôž mi rozoznávať tvoj hlas medzi 
tými ostatnými a zostať ti verným až do smrti.“ 

29. máj – Nanebovstúpenie Pána 
„A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skon-
čenia sveta.“ 
 Dnes je slávny deň. Ježiš Kristus, Boží Syn, 
vystúpil do neba! Vracia sa k Otcovi, je vyvý-
šený ako Pán celého stvorenia. Aj keď od nás 
Ježiš odchádza, nikdy sa o nás neprestáva sta-
rať. Neustále nám prejavuje svoju lásku 
a ponúka nám hojné dary, ktoré budujú jeho 
Cirkev. Je upokojujúce vedieť, že Ježiš je stále 
s nami – v dobrom aj v zlom – až do skončenia 
sveta. Snažme sa žiť náš život tak, aby sme 
dosiahli miesto, ktoré nám Ježiš pripravuje 
u svojho Otca. Uvažujme vo svojom vnútri! 
Nie je krajšie žiť vo vzájomnej láske, porozu-
mení, úcte, darovaní sa, ako vo svete, kde  
sa okráda, ničí, znevažuje česť blížneho, vraždí 
a prenasleduje? Skúsme teda žiť tak, aby sme 
šírili okolo seba dobro a dosiahli tak vytúžený 
cieľ – nebo. (Slovo medzi nami,  Božie slovo  
na každý deň II.)  

FARSKÝ HLÁSNIK 

ROK SEDEMBOLESTNEJ  
Prípravná novéna k Roku Sedembolestnej  
na mesiac máj 
 V máji pokračujeme rozjímaním nad štvrtou 
bolesťou Panny Márie: stretnutie s Ježišom  
na krížovej ceste. Láskyplná Matka sa stretá  
so svojím zmučeným synom Ježišom na krížo-
vej ceste. Ježiš je uprostred veľkého zástupu 
ľudí. Jedni ho trýznia, iní mu pomáhajú. Kristus 
celý zmučený sa s láskou pozrie na svoju mat-
ku. „Ktože by z nás nezaplakal, keby videl bo-
lesť, aká je v jej nevinnom srdci.” Príčinou bo-
lesti a utrpenia jej syna a jej žiaľu sme my, naše 
hriechy. Hriechy ľudského pokolenia. Tie ho 
priviedli na kríž. V duchu padnime k nohám 
bolestnej Matky a prosme ju, aby nám pomáha-
la kráčať za Kristom. 
 Presvätá Panna, bolestná Matka, daj, nech 
nás Kristov pohľad privedie k úprimnej ľútosti 
nad hriechmi, pomáhaj nám, aby sme spolu 
s tebou kráčali za Kristom so všetkou odvahou 
a láskou. Vypros nám milosť, aby sme raz uvi-
deli tvojho syna a nášho Pána z tváre do tváre 
v nebeskom kráľovstve.  
(www.sedembolestna.sk – Krížová cesta) 



Dátum Deň Miesto Čas Úmysel 

01.05. štvrtok Parchovany 18:00 + Mária a Jozef Bača 

02.05. piatok Božčice 17:00 - 

    Parchovany 18:00 Bratstvo Božského Srdca Ježišovho 

03.05. sobota Parchovany 18:00 Ružencové bratstvo 

04.05. nedeľa Božčice 08:00 (tretia veľkonočná nedeľa) + Michal Jurčo 

    Parchovany 09:30 za veriacich 

05.05. pondelok Parchovany 18:00 + Zuzana Tóthová 

06.05. utorok Božčice 18:00 + Anna, Ján Pavlík 

07.05. streda Parchovany 18:00 + Marián Baran 

08.05. štvrtok Parchovany 18:00 + Ján Tóth 

09.05. piatok Parchovany 07:30 + Jozef Pelčarský 

10.05. sobota Parchovany 18:00 za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu 

11.05. nedeľa Božčice 08:00 (štvrtá veľkonočná nedeľa) za veriacich 

    Parchovany 10:00 (1. sväté prijímanie) za prvoprijímajúce deti a ich rodiny 

12.05. pondelok Parchovany 18:00 (dovolenka) + Alžbeta Ihnaciková 

13.05. utorok Božčice 18:00 (dovolenka) + Ján, Michal, Mária Čačko 

14.05. streda Parchovany 07:30 (dovolenka) + Alžbeta a Michal Dobranský 

15.05. štvrtok     (dovolenka) 

16.05. piatok Parchovany 18:00 (dovolenka) + Ján Superata, Demeter, Katarína 

17.05. sobota Parchovany 07:30 + Ján Hvozdík 

18.05. nedeľa Božčice 08:00 (piata veľkonočná nedeľa) (svätá liturgia) 

    Parchovany 09:30 (3. nedeľa v mesiaci - zbierka na opravu farského kostola) za veriacich  

19.05. pondelok Parchovany 18:00 + Anna Ščerbáková 

20.05. utorok Božčice 18:00 + Anna, Ján Pavlík 

21.05. streda Parchovany 07:30 + Alžbeta, Ján Jastrab 

22.05. štvrtok Parchovany 18:00 za zdravie a Božie požehnanie pre Dušana a Jaroslava 

23.05. piatok Parchovany 18:00 + Jozef Repko 

24.05. sobota Parchovany 15:00 (sobáš) Marek a Zuzana 

25.05. nedeľa Dvorianky 08:00 (šiesta veľkonočná nedeľa) Mária Vagášová 

    Parchovany 08:00 (svätá liturgia) 

    Parchovany 09:30 + Dušan Longa 

    Božčice 11:00 + Mária Hirková 

26.05. pondelok Parchovany 18:00 + Mária Palenčiková a jej rodičia 

27.05. utorok Božčice 18:00 + z rodiny Hirkovej 

28.05. streda Parchovany 07:30 + Anna a Jozef Palenčik 

29.05. štvrtok Božčice 17:00 (Nanebovystúpenie Pána) + z rodiny Popaďákovej 

    Parchovany 18:00 za veriacich 

30.05. piatok Parchovany 18:00 (výročie pohrebu) + Jozef Figeľ 

31.05. sobota Parchovany 18:00 + Mária a Ján Tóth (č.d. 350) 
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