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 Z našej farnosti pochádzal aj ThDr. Andrej Marinko . Narodil sa 20.12.1912 
v Parchovanoch. Po skončení Obecnej školy, v rokoch 1924 – 1932 študoval na Štátnom 
reálnom gymnáziu v Košiciach. Po ukončení štúdia teológie bol 2.2.1937 v Košiciach vy-
svätený za kňaza. Jeho prvé kaplánske kroky viedli v roku 1937 do Hanisky, Starého  
a Michaloviec a v roku 1938 opäť do Hanisky. Jeho ďalším pôsobiskom  sa stali v roku 
1939 Michalovce. V roku 1940 po absolvovaní základnej vojenskej služby Marinkova 
kňazská služba pokračovala v Bardejove, v roku 1941 v Brestove, Humennom a v roku 
1942 v Zborove.  Doktorát teológie získal 28.6.1944 na Teologickej fakulte v Bratislave 
dizertačnou prácou Jednotlivec a spoločnosť. Jeho posledným kaplánskym miestom boli  
v roku 1946 Košice. V rokoch 1947 – 1990 pôsobil ako dekan - farár vo farnosti Humen-
né, kde zotrval až do odchodu do dôchodku. Počas svojho pôsobenia v Humennom  
od jesene 1952 do leta 1953 dočasne spravoval farnosť v Ptičom spolu s kaplánom Františ-
kom Fabiánom v čase, kedy bol ptičanský farár Michal Rovňák komunistami zaistený  
do vyšetrovacej väzby. Opäť farnosť spravoval od apríla do augusta 1959 spolu s kaplá-
nom Andrejom Grivalským.  V Ptičom ešte 27.10.1968 požehnal obnovený kostol Prebla-
hoslavenej Panny Márie. V roku 1968 zavládol v spoločnosti nový vietor. V Košickej die-
céze sa to prejavilo medziiným aj masívnou výstavbou nových kostolov, pretože za po-

sledných 20 rokov ich v diecéze pribudlo veľmi málo. 
Mnohé farnosti potrebovali nové kostoly, pretože staré 
už nevyhovovali, alebo v obci predtým žiaden kostol 
nebol. Najväčšou farnosťou bola farnosť Humenné, 
kde mal sídlo práve dekan ThDr. Andrej Marinko.  
Na kňazských rekolekciách, ktoré sa uskutočnili v mar-
ci 1968 sa zvolil tzv. akčný výbor, skupina kňazov, 
ktorá mala v jednotlivých dekanátoch vykonávať funk-
ciu akejsi komunikačnej zložky medzi Cirkvou a štá-
tom, čiže okresným cirkevným tajomníkom. Predse-
dom akčného výboru v Humennom sa stal Andrej Ma-
rinko. Navrhoval okamžite začať so stavbou jednotli-
vých kostolov. Na večnosť odišiel 4.12.1990 v Parcho-
vanoch, kde je aj pochovaný. 
(Cyril Hišem – Košické presbytérium (1804 – 2006), 
www.regionalnedejiny.sk, www.pticie.sk)  

SPOLOČENSTVÁ VO FARNOSTI 

 Bratstvo Večného ruženca (VR) založil v r. 1630 dominikán páter Timoteo de Ricci. 
Jeho členovia sa zaviazali, že budú v určenú hodinu bdieť, pričom sa pomodlia celý po-
svätný ruženec na chválu a česť preblahoslavenej Panny Márie. Cieľom tohto zasvätenia 
bolo zjednotiť členov, aby sa zaviazali modliť v určenú hodinu, a tak vytvoriť nepretržitú 
reťaz modlitieb za potreby Cirkvi a sveta, modliť sa v úzkej jednote s mnohými bratmi  
a sestrami, vzdávať s nimi chválu Panne Márii a prostredníctvom nej Najsvätejšej Trojici. 
Modlitba sa tak stáva „večnou“ a zjednocuje duše ako vo veľkej rodine a vo veľkom ži-
vom ruženci. Člen VR nahlási svoje meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum a presný čas 
bdenia (mesačne alebo ročne) horliteľovi ružencového bratstva, ktoré sú potrebné na zae-
vidovanie do Knihy Večného ruženca v DMC Salve, ktoré pridelí evidenčné číslo.  
Pod „časom bdenia“ sa myslí ucelený časový celok – bez prerušenia. Člen VR sa modlí  
na štyri hlavné úmysly a jeho modlitba má apoštolský charakter: Radostné tajomstvá 
za obrátenie hriešnikov, tajomstvá svetla za čistotu viery a ohlasovateľov evanjelia; 
bolestné tajomstvá za večnú spásu umierajúcich; slávnostné tajomstvá za vyslobodenie 
duší z očistca. Svoj pravidelný „čas bdenia“ raz za mesiac alebo raz za rok, kedy sa po-
modlí celý posvätný ruženec (najprv radostné tajomstvá, potom svetla, bolestné a nakoniec 
slávnostné tajomstvá), oznámi horliteľovi bratstva. Na splnenie povinnosti „času bdenia“ 
sa stačí pomodliť súkromne a na ľubovoľnom mieste (doma, v kostole, na ceste…) modlit-
bu celého posvätného ruženca. Člen VR nie je viazaný spoločnými stretnutiami členov 
Živého ruženca, ale je tam vítaný. Bratstvá VR tvoria zástup modliacich sa, ktorí sa strie-
dajú vo dne i v noci pred trónom Panny Márie a prosia o jej materský príhovor predovšet-
kým v duchovných potrebách ľudí. Tak Bratstvo VR nadobúda znaky skutočného apoštol-
ského hnutia. 

MYŠLIENKY K SLÁVENIU 

6. august – Premenenie Pána     
 Všetky tajomstvá Pánovho živo-
ta majú za cieľ – okrem oslavy Bo-
žej – naše premenenie z pozem-
ského človeka na človeka nebeské-
ho – na Krista. Hlavná a najlepšia 
chvíľa pre túto premenu je po svä-
tom prijímaní, keď sa sám Ježiš 
ujíma diela na našej premene. Skús-
me sa mu vždy dávať k dispozícii – 
do jeho rúk, aby nás premieňal, pri-
podobňoval sebe. A prispejme 
k tomu svojím sebazapieraním po-
čas celého dňa. Každým úkonom 
sebazaprenia rastie v nás Kristus – 
Boží človek … a tým väčšiu slávnu 
premenu si chystáme na súdny deň.  
Volajme často v duchu ku sväto-
stánku: „Ježiš, premeň ma!“ Všetky 
tie volania budú čakať na zajtrajšie 
sväté prijímanie a prispejú k jeho 
mocnému účinku – k nášmu preme-
neniu. 
 
15. august – Nanebovzatie Panny 
Márie 
 „Po tvojej pravici, Pane, stojí 
kráľovná ozdobená zlatom.“  
 Deň nevýslovnej slávy pre Má-
riu. Zástupy anjelov ju nesú s telom 
i dušou do neba. Matka Božia opúš-
ťa tento svet. 
 Jej vstup do neba môžeme pova-
žovať za korunovačný klenot jej 
pokory. Áno, Boh naozaj „povyšuje 
ponížených“.  
 Všetky miesta, kde bola, všetky 
situácie, v ktorých žila, vydávajú 
svedectvo o jej svätosti, ničím nepo-
škvrnenej, ničím nezmenšenej láske.  
Aké svedectvo by mohli o mne vy-
dať miesta, kde teraz žijem, modlím 
sa, pracujem, odpočívam? Aké vy-
znanie by mohlo urobiť moje vnút-
ro, keby všetko vyjavilo? Blížni 
nepoznajú všetky naše chyby.  
Je dobré, ak máme niektoré dobré 
vlastnosti, obety a zásluhy, o kto-
rých vie len Boh. Tie budú našimi 
najmilšími sprievodcami na ceste  
do večnosti, tie sa budú prihovárať, 
aby sme boli vzatí do neba.  
(Minútočka, Božie slovo na každý deň 
II.) 
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VYHODNOTENIE 
ANKETY III. 

 Na anketovú otázku, či chceme 
vo farnosti sláviť odpustovú sláv-
nosť aj na svätého Ondreja odpove-
dalo 8 veriacich, z toho 7 áno,  
1 nie. Ďakujeme za vaše odpovede.  



Dátum Deň Miesto Čas Úmysel 

01.08. piatok Božčice 17:00  

    Parchovany 18:00 Bratstvo Božského Srdca Ježišovho 

02.08. sobota Parchovany 18:00 Ružencové bratstvo 

03.08. nedeľa Božčice 08:00 (18. nedeľa cez rok) + Anna Hoľanová 

    Parchovany 09:30 za veriacich 

04.08. pondelok Parchovany 10:30 + Ján Lacko 

06.08. streda Parchovany 18:00 + Jozef Repko 

10.08. nedeľa Parchovany 15:00 (19. nedeľa cez rok) za veriacich 

    Božčice 16:00 + Mária, Michal Bálint 

11.08. pondelok Parchovany 18:00 Mária (75 rokov života) 

12.08. utorok Božčice 18:00 + Mária, Jozef Janoč 

13.08. streda Parchovany 07:30 + Jozef Bely 

14.08. štvrtok Parchovany 18:00 + Anna Ščerbáková 

15.08. piatok Božčice 17:00 (slávnosť Nanebovzatia Panny Márie) za veriacich 

    Parchovany 18:00 + Jaroslav Patvarický 

16.08. sobota Parchovany 09:30 (slávnosť svätého Štefana uhorského kráľa) + Jozef Tóth 

17.08. nedeľa Dvorianky 08:00 (20. nedeľa cez rok) za veriacich 

    Božčice 08:00 (svätá liturgia) 

    Parchovany 15:00 
(Zbierka na opravu farského kostola)  
+ Magdaléna Balogová 

18.08. pondelok Parchovany 18:00 + Jozef Harajda, Miloš Beca 

19.08. utorok Božčice 18:00 + Helena, Pavel Ďuro 

20.08. streda Parchovany 07:30 + Mária Ivančová (č.d. 231) 

21.08. štvrtok Parchovany 18:00 + Ján Hvozdík 

22.08. piatok Parchovany 18:00 + Alžbeta Ihnaciková 

23.08. sobota Parchovany 18:00 + Ján Tóth 

24.08. nedeľa Dvorianky 08:00 (21. nedeľa cez rok) 

    Parchovany 08:00 (odpustová slávnosť Parchovany) (svätá liturgia) 

    Parchovany 10:00 (odpustová slávnosť Parchovany) za veriacich 

    Božčice 09:00 Anna (90 rokov), Anna (85 rokov), Anna (75 rokov) 

25.08. pondelok Parchovany 18:00 + Zuzana Tóthová 

26.08. utorok Božčice 18:00 + Mária, Andrej Jager 

27.08. streda Parchovany 07:30 + Anna, Ján Lehončák 

28.08. štvrtok Parchovany 18:00 + Mária Balintová 

29.08. piatok Parchovany 16:00 (sobáš) Miroslav a Miroslava 

30.08. sobota Parchovany 15:30 (sobáš) Jozef a Martina 

31.08. nedeľa Božčice 08:00   

    Parchovany 10:00 za veriacich 

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 august 
 V mesiaci august sa 
zameriame na poslednú, 
t.j. siedmu bolesť Panny 
Márie – Panna Mária 
odprevádza Ježišovo telo  
do hrobu. Bolestná Matka 
pochováva telo toho, kto-
rého počala z Ducha Svä-
tého, telo svojho Syna 
a Syna večného Otca. 
A ako pri Zvestovaní s vie-
rou a poslušnosťou vyslo-
vila „Hľa, služobnica Pá-
na, nech sa mi stane podľa 
tvojho slova”, tak aj teraz, 
keď odprevádza Ježišovo 
telo, mocou Ducha Sväté-
ho má silu byť poslušnou 
Božej vôli, má odvahu, 
ktorá ju posilňuje. A tak 
ako vedela, že jej Syn má 
zomrieť, tak pevne dúfala, 
že čoskoro vstane z mŕ-
tvych. No napriek tomu 
žialila nad ukrižovaným 
a pochovaným Synom. 
Veď bezcitnosť podľa 
apoštola patrí medzi naj-
väčšie hriechy pohanov.  
A ako hovorí svätý Ber-
nard, to bolo ďaleko  
od Máriinho  srdca. A nech 
je to ďaleko aj od nás, jej 
služobníkov. Jej dušu pre-
niká nesmierna bolesť, aby 
sme ju právom oslavovali 
ako mučenicu, lebo jej 
súcitná spoluúčasť na Sy-
novom utrpení isto prevy-
šovala pocit akejkoľvek 
telesnej bolesti. 
 Bolestná Matka, tvoj 
Syn nás svojím umučením, 
svojou smrťou, svojím po-
chovaním a zmŕtvychvsta-
ním vykúpil. Ty si spolu 
s ním trpela a spolupraco-
vala na diele Spásy celkom 
mimoriadnym spôsobom. 
Zachránila nás Kristova 
láska, od ktorej väčšiu 
nemal nik, a na našej zá-
chrane si spolupracovala 
aj ty svojou láskou,  
po ktorej  už inej  podobnej 
niet. Buď nám teda Ochra-
nkyňou a Prostrednicou 
milostí. 
(www.sedembolestna.sk – 
Krížová cesta) 


