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Z HISTÓRIE 

 Pri príležitosti primícií, ktoré sme nedávno mali možnosť sláviť, si pripomenieme kňazov 
pochádzajúcich z našej farnosti. Najstarším z nich bol pápežský prelát a profesor ThDr. Jozef 
Pavlovič. Priblížme si aspoň najdôležitejšie fakty o životných cestách tohto parchovianského 
rodáka. Narodil sa 11. 2. 1910 v Parchovanoch ako druhorodený z piatich súrodencov.  
Po skončení Obecnej školy, v rokoch 1922 – 1930 študoval na Štátnom reálnom gymnáziu  
v Košiciach. Teológiu odišiel študovať na Bohosloveckú fakultu Karlovej univerzity v Prahe  
a po dvoch rokoch pokračoval na Bohosloveckej  fakulte v Olomouci, kde bol 5. 7. 1935 vy-
svätený za kňaza pre službu v Košickej diecéze. Na svoje prvé kaplánske miesto nastúpil  
v r. 1935 do Zborova, kde pôsobil jeden rok. Od 1. 10. 1936 do 1. 3. 1937 sa Humenné stalo 
ďalšou zastávkou na jeho kňazskej ceste a od 1. 3. do 1. 9. 1937 sa stal kaplánom v Bardejove. 
Zároveň tam pôsobil aj ako profesor na reálnom gymnáziu. Od 15. 9. 1937 bol menovaný  
za prefekta v kňazskom seminári v Košiciach. Začal vyučovať biblikum, ale pôsobil tu veľmi 
krátko. Zmenou politických udalostí, ktorými sa pripojili južné časti Slovenska k Maďarsku  
a snáď aj pre svoju žiadosť o možnosť získať doktorát teológie, ho biskup Čársky poslal  
za správcu farnosti do Lenartova, kde pôsobil v rokoch 1938 – 1940. Založil tu Spolok Škapu-
liarskej Panny Márie. Ďalším miestom jeho kňazskej služby sa stali Kendice, kde zotrval  
v rokoch 1940 – 1954. Dal postaviť novú, terajšiu budovu fary a výmenou parciel rozšíril far-
ský dvor a záhradu. Ako prvý začal pastoračnú činnosť medzi Rómami, v ktorej mu pomáhala 
dobrá znalosť rómskeho jazyka. Doktorát teológie získal 20. 12. 1941 na Teologickej fakulte  
v Bratislave. Popri spravovaní kendickej fary bol od r. 1946 aj profesorom biblika biskupské-
ho lýcea v Košiciach. Prednášal biblické vedy a propedeutiku do štúdia hebrejského a grécke-
ho jazyka. Pavlovičove kňazské poslanie pokračovalo v Lipovciach v rokoch 1954 – 1962  
a v Hertníku v rokoch 1962 – 1968. Posledným miestom jeho pastoračnej služby sa stali Obi-
šovce. Pôsobil tu 13 rokov (1969 – 1982). Do dôchodku odišiel v roku 1982 a presťahoval  
sa do Prešova. Rád ešte pomáhal pri pastoračných službách v Prešove, Prešove – Solivare, 
Raslaviciach a v Stropkove. V r. 1995 slávil v Dóme sv. Mikuláša v Prešove 60. výročie svojej 
kňazskej vysviacky za účasti arcibiskupa Mons. A. Tkáča. Menovacou listinou pápeža Jána 
Pavla II. z 13. 3. 1997 získal ocenenie pápežského preláta. Na večnosť odišiel 8. 5. 1997  
v košickej nemocnici v čase, kedy za neho bola slúžená sv. omša. Pohrebné obrady  
so sv. omšou slúžil Mons. A. Tkáč v Dóme sv. Mikuláša. Po obradoch boli telesné pozostatky 
Jozefa Pavloviča prevezené do Parchovian, kde slúžil sv. omšu pomocný košický biskup  
a gen. vikár Mons. B. Bober a uložené do rodnej zeme. 
Jozef Jurko – Pápežský prelát a profesor ThDr. Jozef Pavlovič  
Cyril Hišem – Košické presbytérium (1804 – 2006) 

SPOLOČENSTVÁ VO FARNOSTI 
 Bratstvo Živého ruženca (ŽR) vzniklo z iniciatívy Márie Paulíny Jaricot vo Francúzsku. 
Keď jej brat - kňaz odišiel na misie, v listoch jej opisoval duchovné i materiálne potreby 
v misijných krajinách. Preto začala organizovať peňažné zbierky a vytvárať malé skupinky, 
ktoré pomáhali misionárom. Spoznala hĺbku a silu modlitby posvätného ruženca, a tak  
na spôsob misijných skupín začala zakladať ružencové pätnástky, ktoré sa stali počiatkom 
skupiny ŽR. Tie si stanovili 3 ciele: 1.zjednotenie sŕdc v srdciach Ježiša a Márie cez rozjíma-
nie ružencových tajomstiev vymieňaných každý mesiac; 2.zachovanie viery v kresťanských 
krajinách, ktoré podľahli nekresťanskému štýlu života; 3.šírenie viery v nekresťanských kraji-
nách cez misie. Člen ŽR je povinný modliť sa každý deň 1 desiatok posvätného ruženca  
za obrátenie hriešnikov, za živých a zosnulých členov ružencového bratstva (RB), za rehoľu 
dominikánov a svoju farnosť. K týmto úmyslom možno pridať aj ďalšie. Raz v mesiaci  
sa stretáva na spoločnej modlitbe posvätného ruženca s ostatnými členmi ŽR, kde si vymenia 
ružencové tajomstvá. Tieto pravidelné stretnutia tvoria jeden z nosných pilierov zmyslu exis-
tencie RB. Ak sa člen ŽR nemôže zúčastniť stretnutia, ohlási to horliteľovi ruže. Ten má tak 
prehľad o tom, či neprišiel pre vážne dôvody alebo preto, že svoje členstvo neberie vážne. 
Tým pácha hriech z nedbanlivosti, alebo pohŕdania duchovnými dobrodeniami, kedy sa navo-
nok tvári, že si plní svoje povinnosti, no v skutočnosti ich zanedbáva. Ak sa týchto stretnutí 
nezúčastňuje po dobu 3 mesiacov a ani neoznamuje dôvody neúčasti, mal by zvážiť inú for-
mu členstva, resp. požiadať o uvoľnenie z RB. Takých, ktorí sa spoločných stretnutí nemôžu 
zúčastňovať nie z vlastnej viny (dlhodobo chorí, pripútaní na lôžko...), neviaže účasť na spo-
ločných stretnutiach. Je však dobré, ak sa im venuje pozornosť zo strany ostatných členov 
ruže – vo forme návštevy a výmeny ružencového tajomstva. ŽR tvorí skupina 20 členov, tzv. 
ruža. Pokiaľ nemá 20 členov, ide o neúplnú  ružu. Počet úplných ruží nie je obmedzený.  
Za rozdeľovanie a výmenu tajomstiev je zodpovedný horliteľ ruže, ktorý sa volí každé 3 ro-
ky. Je treba si uvedomiť, že členstvo v ŽR je „živé členstvo“. Nejde iba o zápis u horliteľa 
RB a modlitbu desiatku, ale o to, aby sme sa naučili spoločne prežívať svoju vieru a boli tý-
mi, ktorí dokážu premieňať modlitbu na skutky.  (www.dmc.sk) 

MYŠLIENKY K SLÁVENIU 

2. júl – Návšteva Panny Márie   
 Mária nosiac Ježiša pod srdcom, 
ide navštíviť svoju tetu Alžbetu, aby 
jej pomohla. Neodradil ju ani strach, 
ani dlhá cesta, ani číhajúce nebezpe-
čenstvo, neľutovala „stratený“ čas. 
Môžeme predpokladať, že sa túžila 
podeliť čím skôr s ľuďmi, ktorých 
mala rada, s najväčším darom Ježi-
šom, ktorého v dôvere prijala.  
 Každý deň dostávame od Boha aj 
my veľa darov, väčších i menších a je 
na nás, ako sa zachováme. Či si ich 
necháme pre seba, alebo sa dokáže-
me podeliť aj s ostatnými. Buďme 
vnímaví a Boh nám určite ukáže,  
ku komu máme „putovať“, aby sme 
sa s darmi podelili. Možno nám stačí 
poobzerať sa okolo seba, komu po-
slúžime dobrotou svojho srdca. Čaka-
jú na ňu naše deti? Rodičia? Suseda 
oproti? Kamarát na internáte? Kolega 
v práci? Zamestnankyňa v úrade? 
Sestrička u lekára? Šofér autobusu? 
5. júl – Svätí Cyril a Metod, slovan-
skí vierozvestovia   
 Sviatok našich vierozvestov. Ich 
apoštolát bol pre našich predkov naj-
štedrejším Božím darom. Hlásaním 
evanjelia v reči ľudu priviedli slovan-
ské národy do lona katolíckej Cirkvi, 
slovienčina bola povýšená na hod-
nosť liturgickej reči. Boli to muži 
hlbokej modlitby a úplnej dôvery 
v Božiu moc a pomoc. Spoliehajúc  
sa len na svoje sily, ťažko by išli  
do neznámej krajiny ohlasovať evan-
jelium. Mali by sme my takúto odva-
hu? Ohlasovateľmi však môžeme byť 
aj na mieste, na ktorom práve žijeme 
– v našej rodine, v spoločenstve ve-
riacich, v priateľstvách, komunitách, 
na pracoviskách. Tam, kde prejavíme 
ľuďom svoju lásku, kde dokážeme 
prehltnúť urážku, zmierniť napätie, 
poprosiť o odpustenie, zabudnúť  
na spory, priniesť radosť a útechu, 
tam sa začína budovať pomaly a isto 
civilizácia lásky a Božej prítomnosti. 
(Slovo medzi nami, Božie slovo na kaž-
dý deň II.)   

FARSKÝ HLÁSNIK 

Z HISTÓRIE 

Jozef Pavlovič 



Dátum Deň Miesto Čas Úmysel 

01.07. utorok Božčice 18:00 + Michal Jurčo 

02.07. streda Parchovany 18:00 + Marián Baran 

03.07. štvrtok Parchovany 18:00 + Anna, Ján Tomášik 

04.07. piatok Božčice 17:00 + Anna Niska 

    Parchovany 18:00 Bratstvo Božského Srdca Ježišovho 

05.07. sobota Parchovany 07:30 Ružencové bratstvo 

06.07. nedeľa Božčice 08:00 (14. nedeľa cez rok) za rodinu Janočovu 

    Parchovany 09:30 za veriacich 

07.07. pondelok Parchovany 07:30 + Anna Jastrabová 

08.07. utorok       

09.07. streda Parchovany 18:00 + Jozef Repko 

10.07. štvrtok Parchovany 18:00 + Anna Ščerbáková 

11.07. piatok Parchovany 18:00 + Mária Ivančová 

12.07. sobota Parchovany 18:00 + Ján Hvozdík 

13.07. nedeľa Božčice 08:00 (15. nedeľa cez rok) za veriacich 

    Parchovany 09:30 + Anna, Ján st., Ján ml. Ihnacik 

14.07. pondelok Parchovany 18:00 (výročie pohrebu) + Anna Uličná 

15.07. utorok Božčice 18:00 + Mária Obrinová 

16.07. streda Parchovany 07:30 + Alžbeta Ihnaciková 

17.07. štvrtok Parchovany 18:00 + Anna Batfalská 

18.07. piatok Parchovany 18:00 + Ján Tóth 

19.07. sobota Parchovany 15:30 (sobáš) Daniel a Darina 

20.07. nedeľa Božčice 08:00 (16. nedeľa cez rok) (svätá liturgia) 

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

21.07. pondelok Parchovany 18:00 (výročie smrti) + Mária Kužmová 

22.07. utorok Božčice 18:00   

23.07. streda Parchovany 07:30 + Ján Siksa 

24.07. štvrtok Parchovany 18:00 + Pavol, Pavol Urban 

25.07. piatok Parchovany 18:00 + Jozef a rodičia 

26.07. sobota Božčice 18:00 (odpustová slávnosť) 

27.07. nedeľa Dvorianky 08:00 (17. nedeľa cez rok) 

    Parchovany 08:00 (svätá liturgia) 

    Parchovany 09:30 Marta (60 rokov života) 

    Božčice 11:00 (odpustová slávnosť) za veriacich 

28.07. pondelok Parchovany 18:00 + Jaroslav Patvarický 

29.07. utorok Parchovany 18:00 + Zuzana Tóthová 

30.07. streda Parchovany 07:30 + Ján Lacko 

31.07. štvrtok Parchovany 18:00 (výročie smrti) + Jozef Ištok 

Tento program je iba orientačný pre dopredu nepredvídané okolnosti. Rozhodujúce sú 
oznamy, ktoré sa čítajú a zverejňujú po nedeľnej svätej omši. 
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ROK  
SEDEMBOLESTNEJ  

 Prípravná novéna k Roku 
Sedembolestnej na mesiac júl 
 Mesiac júl je venovaný šiestej 
bolesti Panny Márie – Panna Mária 
objíma mŕtve Ježišovo telo. Keď sa 
zvečerilo, prišiel zámožný človek 
z Arimatey, menom Jozef, ktorý 
bol tiež Ježišovým učeníkom. Za-
šiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo 
telo. Pilát rozkázal, aby mu ho dali. 
Jozef vzal telo a zavinul ho do čis-
tého plátna. Pozrime sa na bolestnú 
Matku, ako sa skláňa nad Ježišo-
vým mŕtvym telom zaliatym krvou, 
pokrytým hlbokými ranami, s pre-
bodnutým srdcom: „Ó, ty Matka, 
žriedlo lásky, nech prežívam bôľ 
tvoj ťažký a nech s tebou narie-
kam.” Priblížme sa srdcom 
k milujúcej a milovanej trpiacej 
Matke a povedzme jej, aby nám 
vyprosila milosť rásť vo vernosti 
Pánovi Ježišovi, aby nás nič  
od neho, od Kristovej lásky, neod-
lúčilo: ani súženie, ani úzkosť, ani 
prenasledovanie, ani smrť. 
 Bolestná Matka Božia,  
pod krížom držíš v náručí mŕtve 
telo svojho Syna a nášho Pána.  
V tejto podobe si nášmu slovenské-
mu ľudu najviac vošla do vedomia, 
preto si ťa uctieva ako Sedembo-
lestnú. Žiariš nám v našej národnej 
bazilike v Šaštíne. S dôverou 
sa  ponáhľame k tebe, k tvojmu 
srdcu sa vinieme, zachráň nás, 
Matka láskavá, nedaj nám zahynúť 
v záplavách hriechu, prenasledova-
nia a utrpenia.  
(www.sedembolestna.sk – Krížová 
cesta) 

VYHODNOTENIE 
ANKETY II. 

 Na anketovú otázku z júnové-
ho čísla Farského hlásnika 
"Myslíte si, že by v našej farnosti 
mal čo robiť ešte jeden kňaz 
(kaplán alebo výpomocný 
duchovný)?" odpovedalo 11 čita-
teľov. Z toho deviati si myslia, že 
áno a dvaja si myslia, že nie. Aj 
dnes vám ďakujeme za váš názor.  

ANKETA III. 

 Odpustovú slávnosť slávime 
na svätého Štefana, uhorského 
kráľa. Pôvodný kostol, ktorý už 
nestojí, bol zasvätený svätému 
Ondrejovi, apoštolovi. Chceli by 
ste sláviť vo farnosti dve odpusto-
vé slávnosti (hlavný odpust  
na Štefana, druhý na Ondreja)?  

nie
 áno 


