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Z HISTÓRIE 
 V tomto čísle si okrem iného priblížime bočné oltáre parchovianského kostola 
svätého Štefana, uhorského kráľa. Jedným z nich je oltár Svätého kríža  situovaný 
na východnej strane chrámu pod emporou. Rovnako ako hlavný oltár, aj tento bol 
vyrobený z liateho betónu a jeho autorom je Leopold Hild. Hornú časť tvorí Kristus 
ukrižovaný na kríži. Pri jeho nohách kľačia anjeli, ktorí sa Kristovi klaňajú a záro-
veň akoby strážili svätostánok, nachádzajúci sa medzi nimi. V spodnej časti oltára 
Svätého kríža, v mieste zvanom stipes, sa nachádza Boží hrob. V ňom je uložený 
Kristus, sňatý z kríža. Táto časť hrobu je počas celého roka prikrytá a odkrýva sa  
na Veľký piatok. Na severnej strane bočnej lode môžeme vidieť oltár Panny Márie, 
ktorý je vyrobený z dreva. Uprostred oltára v strednej nike sa vyníma plastika Ma-
dony a svätého Dominika. Obidve strany niky lemujú piliere s hlavicami bohato 
zdobenými ľaliami. Okraje zaklenutia tvorí kružba a vnútro vimperku 
(trojuholníkového štítu) zdobí trojlist. Motív ľalií vypĺňa aj vimperky pravého  
a ľavého výklenku. Na pravej strane oltára sa nachádza plastika svätého Antona 
Paduánskeho, ľavú stranu zdobí plastika svätého Jozefa. Všetky sochy boli vyrobe-
né z polychrómovanej drevorezby a pochádzajú z konca 19. storočia. Neodmysli-
teľnou súčasťou architektúry kostola sú vitráže - okná z farebných skiel. Ich fareb-
nosť a žiarivosť tak zredukovala potrebu nástenných malieb. V období gotiky sa  
do stien vsádzali veľké okná, čím sa v kostole dosiahlo väčšie svetelné osvetlenie. 
Svetlo v chráme však plnilo aj symbolický význam. Obraz Ježiša ako „Svetlo sve-
ta“. Skladali sa z veľkého kusa farebného skla, ktoré bolo zasadené do oloveného 
rámu. Obraz vitráže sa najprv nakreslil na drevenom stole a potom sa naň pouklada-
li prirezané tabuľky skla osadené v olovených obrubách. Hotové sklené okno bolo 
pridržiavané železnou tyčou. V našom kostole vitráže presvetľujú presbytérium. 
Zhotovili ich pre tri deti grófa Gejzu Andrássyho – Emanuela, Maricu a Karola.  
Na maľbách sú stvárnení ich svätí patróni. Datujeme ich rokom 1900. Pri príležitos-
ti svadby, Marica darovala kostolu ešte jedno okno s obrazom krstu Pána Ježiša. 
Táto vitráž dekoruje južnú stranu hlavnej lode kostola.  Západnú stenu člení farebná 
rozeta pripomínajúca svetelné koleso s postupne sa meniacimi farbami, cez ktoré  
do interiéru prenikajú posledné lúče zapadajúceho slnka. (Siksová J. - Diplomová 
práca) 

SPOLOČENSTVÁ VO FARNOSTI 
 Panna Mária, Kráľovná posvätného ruženca, dala dominikánovi, bl. Alanovi de 
la Roche, 15 prísľubov pre tých, ktorí sa budú zbožne modliť jej ruženec. Povedala 
mu: „Nesmierne veľa kníh by bolo treba napísať, aby v nich boli zaznamenané 
všetky zázraky môjho posvätného ruženca.“ 1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne 
modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí. 2. Tí, 
ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť. 3. Ruženec bude moc-
nou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud. 4. Ruženec 
rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí 
od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie 
duše sa posvätia týmto prostriedkom. 5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, neza-
hynú. 6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, 
nikdy nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hrieš-
nik sa obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život.7. Kto sa zasvätí môjmu ru-
žencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi. 8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, 
budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti jeho milostí, 
vlastných svätým. 9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu. 10. 
Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi. 11. Čo budeš žiadať pro-
stredníctvom ruženca, to dosiahneš. 12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubu-
jem pomoc vo všetkých ich potrebách. 13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci 
členovia Ružencového bratstva (RB) budú mať za svojich orodovníkov v živote  
a v smrti celý nebeský dvor. 14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje 
milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista. 15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je 
zvláštne znamenie predurčenia. Členovia RB môžu za obvyklých podmienok zís-
kať plnomocné odpustky v nasledujúcich dňoch: Deň vstupu do RB, Veľká noc, 
Narodenie Pána (25. 12.), Obetovanie Pána (2.2.), Nepoškvrnené počatie Panny 
Márie (8.12.), Zvestovanie Pána (25.3.), Nanebovzatie Panny Márie (15.8.), Ru-
žencovej Panny Márie (7.10). Členovia RB patria k dominikánskej rodine a majú 
účasť na všetkých duchovných dobrách, ktoré získava dominikánska rehoľa, t.j.  
na zásluhách našich svätých a na modlitbách veľkej dominikánskej rodiny. Za ži-
vých a zosnulých členov ružencových bratstiev sú slúžené sväté omše. 
(www.dmc.sk)                          

MYŠLIENKY K SLÁVENIU 

8. jún – Svätodušná nedeľa – Turíce 

„Všetkých naplnil Duch Svätý“  (Sk 2,4) 
 Duch Svätý je úžasným darom Boha Otca, 
ktorým nás posilňuje, zjavuje nám Ježiša, nabáda  
nás k službe. Turíce hovoria o tom, že všemohú-
ci Boh prišiel, aby žil v ľudských srdciach, pri-
čom obyčajných ľudí premieňa na mimoriad-
nych svätcov. Duch Svätý pohýna ľudí, aby mi-
lovali Boha, túžili po svätosti, dosahovali ju 
a zhromažďovali sa v spoločenstvách Cirkvi.  
Podľa čoho vieme, že tento Boží Duch v našom 
živote pôsobí? Cítime sa naplnení jeho mocou 
a túžime sa stať podobnými Ježišovi. Ťahá nás to 
pracovať pre jeho kráľovstvo a spoliehať sa pri-
tom na silu a moc Ducha a na jeho vedenie. Usi-
lujeme sa byť láskavejší, milší a trpezlivejší. 
Ježiš má úžasné plány pre každého člena svojej 
Cirkvi. A teda aj pre teba! Preto buďme otvorení 
Duchu Svätému a jeho pôsobeniu. 

15. jún – Najsvätejšia Trojica 
 Vždy, keď sa prežehnávame, vyznávame 
ústredné tajomstvo kresťanskej viery – náš Boh 
nie je jedna osoba, ale tri božské osoby v jednom 
Bohu. Je to tajomstvo. No nie je dôležité ho po-
chopiť, lebo sa nám to ani nikdy nepodarí. Aj 
keby sme nemali o Bohu špeciálne vedomosti 
a teologické vzdelanie, nebráni nám to zažiť 
a okúsiť jeho lásku, milosrdenstvo a milosť. Keď 
sa ňou necháme preniknúť, pocítime viac jeho 
blízkosť, jeho prejavy v našom živote. Budeme 
tak túžiť viac ho milovať a viac sa mu podobať. 
Preto ho objavujme a neskúmajme jeho tajom-
stvo. Boh tým, ktorí ho hľadajú, urobí veľké veci 
a zázraky. 
19. jún – Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv - 
Božie telo 
„Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne 
a ja v ňom“ (Jn 6, 56) 
 Eucharistia – tajomstvo oslňujúce viac než 
hviezdne nebo. Ježiš v Eucharistii je pokrmom, 
ktorý nás robí nesmrteľnými, je nápojom, ktorý 
nám naveky uhasí smäd. Eucharistiou sme 
uzdravení, premenení, posilnení, potešení 
a spojení s celým Kristovým telom po celom 
svete.  
 Skúsme si pri každom prijímaní Eucharistie 
uvedomiť, že do svojho srdca prijímame samého 
Boha, ktorý sa nám ponúka ako posila ku všetké-
mu, čo denne prežívame. Potom aj my budeme 
iným „svietiť“ svojím životom na ceste k Bohu. 
A oni tiež budú túžiť takto žiť. 
29. jún – Svätí Peter a Pavol, apoštoli 

„A za koho ma pokladáte vy?“ (Mt 16, 15) 
 Sme na omyle, ak si myslíme, že títo dvaja 
apoštoli boli svätcami po celý svoj život. Boli to 
ľudia ako my. Boh ich však formoval „ohňom“ 
pádov, problémov, zapretia Krista, viedol ich 
a vychovával, lebo sa mu v istom momente svoj-
ho života úplne oddali. 

 Každý z nás je Bohom povolaný k svätosti 
života. Dovoľme Ježišovi, aby nás formoval, 
svojou milosťou „lámal“ našu sebestačnosť, naše 
spoliehanie sa iba na vlastné sily a schopnosti. 
Nech sa naše životy stanú nielen povzbudením, 
ale aj uistením, že aj v našom dnešnom svete sa 
dá žiť čisto, mravne a podľa Božích pravidiel. 
(Slovo medzi nami,  Božie slovo na každý deň II., 
Minútočka) 

FARSKÝ HLÁSNIK 



Dátum Deň Miesto Čas Úmysel 

01.06. nedeľa Božčice 08:00 (7. veľkonočná nedeľa) za veriacich 

    Parchovany 09:30 + Mária a Jozef Kohút (č.d. 3) 

02.06. pondelok Parchovany 18:00 + Anna a Michal Pelčarský 

03.06. utorok Božčice 18:00 + Michal Jurčo 

04.06. streda Parchovany 18:00 + Jozef Repko 

05.06. štvrtok Parchovany 18:00 + Anna Ščerbáková 

06.06. piatok Božčice 17:00 - 

    Parchovany 18:00 Bratstvo Božského Srdca Ježišovho 

07.06. sobota Parchovany 20:30 Ružencové bratstvo 

08.06. nedeľa Božčice 08:00 (Nedeľa zoslania Ducha Svätého) + Jozef, Pavol, Anna  

    Parchovany 09:30 (Zbierka na opravu farského kostola) za veriacich  

09.06. pondelok Parchovany 18:00 (výročie smrti) + Marián Baran 

10.06. utorok Božčice 18:00 + Ján Jáger, Daniel 

11.06. streda Parchovany 07:30 + Mária a Jozef Hvozdík (č.d. 193) 

12.06. štvrtok Parchovany 18:00 + Mária Ivančová (č.d. 231) 

13.06. piatok Parchovany 18:00 + Anna a Michal Petričko, + Ján Trella 

14.06. sobota Parchovany 15:00 (sobáš) Martina a Anna 

    Božčice 18:00 za veriacich 

15.06. nedeľa Parchovany 09:30 
(11. nedeľa cez rok – Najsvätejšej Trojice) za zdravie 
a Božie požehnanie rodiny 

16.06. pondelok Parchovany 18:00 + Mária a Ján Tomášik 

17.06. utorok Božčice 18:00 + Zuzana a Michal Jager 

18.06. streda Parchovany 07:30 + Július Kyselička s rodinou 

19.06. štvrtok Božčice 17:00 (Slávnosť Božieho tela ) + Mária a Andrej Sabol 

    Parchovany 18:00 za veriacich 

20.06. piatok Parchovany 18:00 + Alžbeta Ihnaciková 

21.06. sobota Parchovany 15:30 (sobáš) Peter a Zuzana 

22.06. nedeľa Dvorianky 08:00 (12. nedeľa cez rok) za veriacich 

    Parchovany 08:00 (svätá liturgia) 

    Parchovany 09:30 + Zuzana Tóthová 

    Božčice 11:00 za veriacich 

23.06. pondelok Parchovany 18:00 + Anna a Ján Baták s rodinou 

24.06. utorok Parchovany 18:00 + Ján Tóth 

25.06. streda Božčice 17:00 (výročie pohrebu) + Ján Bača 

    Parchovany 18:00 (výročie pohrebu) + Jozef Ivančo 

26.06. štvrtok Parchovany 18:00 (výročie konsekrácie kostola) + Ján Siksa 

27.06. piatok Parchovany 18:00 + Ján Hvozdík 

28.06. sobota Parchovany 15:00 (sobáš) Peter a Mária 

29.06. nedeľa Božčice 08:00 (Slávnosť svätého Petra a Pavla) + Ján Jurčo 

    Parchovany 09:30 za veriacich 

30.06. pondelok Parchovany 18:00 + Peter Dobranský; 

PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ - JÚN 2014 

Vydáva Rímskokatolícka cirkev, farnosť Parchovany pre vnútornú potrebu.  
Za vydanie zodpovedá správca farnosti s redakčnou radou.  

Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu textov a nezodpovedá za prípadné porušenie autorského zákona.  
Kontakt: telefón - 0948 702 271, e-mail: parchovany@rimkat.sk 

ROK  
SEDEMBOLESTNEJ  

Prípravná novéna k Roku Se-
dembolestnej na mesiac jún 
 V tomto mesiaci uvažujeme  
nad piatou bolesťou Panny Márie 
– ukrižovanie a smrť Ježiša. 
Panna Mária verne vytrvala  
vo svojom spojení so synom až  
po kríž, kde stála nie bez Božieho 
zámeru; vo svojom materinskom 
srdci sa spojila s obetou svojho 
Jednorodeného, keď s láskou sú-
hlasila s obetovaním obete, ktorú 
ona porodila. Trpiac spolu so svo-
jím umierajúcim synom na kríži, 
poslušnosťou, vierou, nádejou 
a vrúcnou láskou celkom mimo-
riadnym spôsobom spolupracova-
la na Spasiteľovom diele pre ob-
novu nadprirodzeného života du-
ší. Preto je našou Matkou 
v poriadku milosti. V duchu pad-
nime k nohám bolestnej Panny 
a Matky a poďakujme sa jej  
za spoluprácu na diele Spasiteľa 
za naše vykúpenie. Položme si 
otázky: „Cítim sa synom, dcérou 
nebeskej Matky?! Vážim si túto 
veľkú milosť?” 
 Bolestná Matka, ty si vytrvala  
na Kalvárii až do konca, kým sa 
nenaplnil kalich utrpenia do po-
slednej kvapky. A my sa tak často 
zdráhame trpieť a znášať bolesti. 
Usilujeme  sa vyhnúť aj tým naj-
menším utrpeniam, ktoré na nás 
Boh dopúšťa pre našu spásu. Vy-
pros nám milosť, aby sme poznali 
pravú hodnotu utrpenia a bolesti, 
a pomôž nám, aby sme na vlast-
nom tele dopĺňali to, čo chýba 
Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, 
ktorým je Cirkev. (www.sedembo-
lestna.sk – Krížová cesta) 

VYHODNOTENIE 
ANKETY I. 

 Vyhodnotenie ankety: Svätá 
omša v sobotu večer s platnos-
ťou za nedeľu je určená predo-
všetkým tým, ktorí sa nemôžu 
zúčastniť na nedeľnej svätej 
omši. Zúčastňujete sa svätej 
omše z tohto dôvodu? áno: 11 
hlasov, nie: 13 hlasov, spolu 24 
zo 175 hlasov. Všetkým 
vám, ktorí ste sa zapojili  
do ankety, ďakujeme za váš 
názor.  

ANKETA II. 
 Myslíte si, že by v našej 
farnosti mal čo robiť ešte jeden 
kňaz (kaplán alebo výpomocný 
duchovný)? 

nie
 áno 


