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 Jozef Papín bol najmladším zo zosnulých kňazov pochádzajúcich z našej farnosti. Narodil sa 
2. 10. 1914 v Parchovanoch ako piaty zo siedmich súrodencov. Po skončení Obecnej školy,  
v roku 1931 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej a v rokoch 1931 - 1933 absolvoval noviciát v Ru-
žomberku. V roku 1933 zmaturoval na gymnáziu v Kláštore pod Znievom. V rokoch 1935 - 1937 
študoval filozofiu v holandskom Nijmegene. Teológiu začal študovať v Trnave a na Bohoslovec-
kej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (1939 - 1942). Z jezuitskej rehole vystúpil v roku 
1940. Po ukončení štúdia teológie bol 7. 6. 1942 vysvätený za kňaza. Po kňazskej vysviacke 
pôsobil ako kaplán v Brestove, Trebišove a vo Veľkom Šariši. Jeho posledným kaplánskym 
miestom sa stali v roku 1945 Šarišské Dravce. V roku 1946 emigroval do USA, kde na Kolégiu 
sv. Prokopa v Lisle (štát Illinois) jeden rok prednášal filozofické a teologické predmety. V pred-
nášaní pokračoval aj na De Paul University v Chicagu (štát Illinois) a v rokoch 1948 - 1954  
na Notre Dame University v South Bend (štát Indiana). Od roku 1954 bola jeho dlhoročným  
a zároveň posledným pôsobiskom  Villanova University vo Philadelphii (štát Pennsylvania), kde 
pôsobil aj ako rektor. Získal doktorát z teológie, filozofie, politických vied a práva. Jeho rozsiah-
le dielo odráža rôzne oblasti teológie, filozofie, histórie, archeológie, filológie a biografistiky. 
Okrem iného spracoval biografické portréty biskupa Andreja Grutku (1957) a kanadského prie-
myselníka slovenského pôvodu Štefana Boleslava Romana (1971), ktorý bol prvým predsedom  
a zakladateľom Svetového kongresu Slovákov. Vo svojich prácach vyhodnocoval ruských filozo-
fov a mysliteľov Dostojevského, Solovjova, Losského a i. Všímal si aj  problematiku pokoncilo-

vého vývoja katolíckej cirkvi, zbližovanie a vzťahy medzi  Zá-
padom a Východom. Svoje diela vydával v univerzitnej edícii 
Joseph Papin Library, Slovak Editions. Vyšlo v nej vyše 35 titu-
lov, medzi nimi aj tri teologické štúdie TheVirgin Mary in an 
unpublished Syriac manuscript, From collegiality and sobornost 
to church unity a The church and human society at the threshold 
of the third millennium (1974). Štúdie predniesol aj na sympó-
ziách, ktoré sám organizoval a viedol. Tieto sympóziá boli jedi-
nečnými udalosťami vtedajšej svetovej vedeckej tvorby z oblasti 
teológie a filozofie. Na večnosť odišiel 2. 9. 1982 v Darby (štát 
Pennsylvania), kde je aj pochovaný. Papínovu osobnosť vyjadril 
a zvýraznil v buste  Viliam Schiffer, svetoznámy slovenský so-
chár a medailér pôsobiaci v Paríži.  
(Cyril Hišem – Košické presbytérium (1804 – 2006), 
www.litcentrum.sk) 

SPOLOČENSTVÁ VO FARNOSTI 
 Treťou a zároveň poslednou formou modlitby posvätného ruženca je svätý ruženec (SR). 
Rehoľa dominikánov, ktorú sv. Dominik založil na kázanie a na spásu duší, si podľa vzoru svojho 
zakladateľa s láskou osvojila ruženec ako prostriedok hlásania a objasňovania právd viery.  
V r. 1470 založil dominikán bl. Alan de la Roche  prvé ružencové bratstvo (RB). Jeho zásluhou sa 
tento spôsob modlitby rýchlo rozšíril v západnom  kresťanstve a dominikáni sa stali hlavnými 
šíriteľmi tejto modlitby. Bratstvo SR uznali po prvýkrát v Cirkvi v r. 1475. Člen SR je povinný 
pomodliť sa celý posvätný ruženec za jeden týždeň na úmysel obrátenia hriešnikov a za živých  
i zosnulých členov RB, za Rehoľu dominikánov, za svoju farnosť a za svojich duchovných pastie-
rov (biskupov a kňazov). Modlitbu posvätného ruženca si môže ľubovoľne rozdeliť podľa času, 
ktorý mu vyhovuje, napr. v jeden deň sa pomodlí dva desiatky, v iný tri alebo v jeden deň celý 
ruženec – potrebné je zachovať postupnosť v modlitbe (najprv sa pomodliť radostné tajomstvá, 
potom svetla, bolestné a nakoniec slávnostné). Členovia nie sú viazaní spoločnými stretnutiami 
členov živého ruženca, ale rovnako ako členovia večného ruženca sú tam vítaní.  
 V našej farnosti bolo prvé RB založené potvrdzujúcou listinou 7. 7. 1908. RB nesie názov 
„Ružencové bratstvo pri kostole Svätého Štefana Uhorského“. Hlavnou horliteľkou sa stala pani 
Anna Paulišinová. Vo večnom ruženci je prihlásených 9 členov a v SR 35 členov. Živý ruženec 
pozostáva z 11 úplných a 1 neúplnej ruže. Sem patrí aj 15 čestných členov, ktorých hlavná horli-
teľka navštevuje pravidelne raz v mesiaci u nich doma. Výmena tajomstiev je stále v 1. nedeľu 
v mesiaci o 14.00 hod. Počas fatimskej soboty je za členov RB slávená sv. omša. Z dobrovoľných 
príspevkov členov RB sa prispieva na rôzne aktivity vo farnosti, na kampane ako napr. Boj proti 
hladu, na výdavky spojené s výzdobou,  na kytice pri výročiach kňaza a pod. 
 Aj my chceme kráčať po vzore našich predkov, uchovať si RB, nie iba ako tradíciu, ale ako 
živé modlitbové spoločenstvo. Skrze ružencové „Zdravas“ prosiť Kráľovnú Ruženca za obrátenie 
hriešnikov, za naše obrátenie a o jej orodovanie pred trónom Božieho milosrdenstva. Kto sa túži 
modliť posvätný ruženec a byť zaevidovaný v RB našej farnosti, môže sa prihlásiť u horliteľky 
bratstva. Povzbudzujeme a pozývame do našich radov nových členov živého ruženca, aby rozšíri-
li zástup modliacich sa a tiež prosiacich o materský príhovor našej nebeskej Matky. 
 „Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane!“ 
 „Kráľovná Posvätného ruženca, oroduj za nás!“ 

MYŠLIENKY K SLÁVENIU 
8. september – Narodenie Panny Má-
rie 
 Dnes sa radujeme zo sviatku, ktorým 
prejavujeme lásku tej, ktorú si sám Boh 
vyvolil a pred vekmi pripravoval na to, 
aby bola matkou jeho Syna. Cirkev tým-
to sviatkom vyzdvihuje výnimočnosť 
danej chvíle v dejinách spásy. Dôvodom 
oslavy narodenia Panny Márie nie je len 
to, že je Ježišovou matkou, ale aj jej 
poslušnosť. Vďaka jej súhlasu mohol 
Boh uskutočniť svoj plán a my všetci 
môžeme zakúšať radosť zmŕtvychvsta-
nia. Aj v živote každého z nás sú obdo-
bia, keď nás Boh žiada vykonať niečo, 
čomu nerozumieme. Boh sám nám ga-
rantuje, že pokiaľ budeme kráčať s ním, 
naša poslušnosť prinesie veľa ovocia. 
Keď sa odovzdáme Bohu, môžeme mu 
podriadiť aj svoje starosti a obavy 
a nechať ho, aby sa postaral o detaily. 
Ak konáme a žijeme vo viere 
a s dôverou, zažijeme, ako Božia moc 
hýbe našim životom, staneme sa soľou 
a svetlom pre tento svet. 
14. september – Povýšenie Svätého 
kríža 
 Dnešný sviatok dosvedčuje nevyčer-
pateľnú Božiu lásku k nám. Cítime bá-
zeň a úctu, pretože Boh neušetril ani 
svojho Syna, aby nás spasil. Svojou 
smrťou nám Ježiš otvoril brány do úplne 
nového života. Vzal na seba všetky hrie-
chy – minulé, prítomné a budúce – 
a vzal všetky zlé sklony našich sŕdc 
a pribil ich na kríž. Svojou smrťou pora-
zil moc diabla a naveky zničil smrť. 
Otvoril nebo a vylial na nás nekonečné 
milosrdenstvo a milosť. Ježišovo víťaz-
stvo je aj naším víťazstvom. Vďaka 
Ježišovmu krížu môžeme kráčať  
so vztýčenou hlavou a nemusíme sa 
ničoho báť, kým zostaneme blízko  
pri ňom. Môžeme žiť v pokoji, aj keď 
svet kráča v úzkosti a strachu. „Pane 
Ježišu, radujeme sa z víťazstva tvojho 
kríža! Zvíťazil si a my sme slobodní. 
Baránok Boží, naveky ti patrí chvála, 
česť a úcta!“ 
15. september – Sedembolestná Panna 
Mária 
 Pre Máriu bolo zaiste nepríjemné 
vidieť trpieť a zomierať Ježiša. Nič ne-
mohla urobiť, iba sa pozerať ako trpí 
a jeho telo sa zmieta v bolestiach 
a kŕčoch. Aj my si musíme uvedomiť, že 
ani tí, ktorí nasledujú Ježiša, nie sú 
uchránení od bolesti a žiaľu, ale vždy sa 
môžu obrátiť k Márii o pomoc. Zranené 
vzťahy, porušené sľuby, naša hriešna 
prirodzenosť, finančné ťažkosti – veľa 
vecí býva príčinou nášho smútku, pocitu 
zrady či zranenia. Vždy však, keď preží-
vame nejaký žiaľ a smútok, Mária nám 
môže pomôcť. Dovoľme jej, aby nás 
naučila, nad čím sa vtedy zamýšľať,  
za čo sa modliť, ako vytrvať ako učeník 
jej Syna. Učme sa od nej dosvedčovať 
svoju vieru životom v pokornej službe, 
dôvere a vernosti Ježišovi. Nech nám 
pomôže uveriť, že náš Otec dokáže kaž-
dý smútok a žiaľ premeniť na radosť. 
(Slovo medzi nami, Božie slovo na každý 
deň II.) 

FARSKÝ HLÁSNIK 

Z HISTÓRIE 

Jozef Papín  



Dátum Deň Miesto Čas Úmysel 

01.09. pondelok Parchovany 07:30 + Mária a Ján Ivanoc (č.d. 350) 

02.09. utorok Božčice 18:00 (výročie pohrebu) + Michal Jurčo 

03.09. streda Parchovany 18:00 (výročie pohrebu) + Júlia Redajová 

04.09. štvrtok Parchovany 18:00 + Jozef Repko 

05.09. piatok Božčice 17:00 - 

    Parchovany 18:00 Bratstvo Božského Srdca Ježišovho 

06.09. sobota Parchovany 15:00 Filip a Mária 

07.09. nedeľa Parchovany 09:30 (23. nedeľa v období cez rok) Ružencové bratstvo 

    Božčice 11:00 za veriacich 

08.09. pondelok Parchovany 18:00 Jozef (80 rokov života) 

09.09. utorok Božčice 18:00 + Ján Hrustič 

10.09. streda Parchovany 07:30 + Magdaléna Balogová 

11.09. štvrtok Parchovany 18:00 + Milan Kozák (výročie smrti) 

12.09. piatok Parchovany 18:00 + Ján, Jaroslav Seman 

13.09. sobota Parchovany 18:00 + Anna Ščerbáková 

14.09. nedeľa Parchovany 09:30 (24. nedeľa cez rok) za veriacich 

    Božčice 11:00 + Zuzana, Ján Dupaľ 

15.09. pondelok Parchovany 09:30 
(slávnosť Sedembolestnej Panny Márie)  
za zdravie a Božie požehnanie pre Annu 

    Božčice 11:00 za veriacich 

16.09. utorok Božčice 18:00 + Miroslav, Jozef 

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

18.09. štvrtok Parchovany 18:00 + Alžbeta Ihnaciková 

19.09. piatok Parchovany 18:00 + Anna, Ján Lehončák 

20.09. sobota Parchovany 18:00 Anna (90 rokov života) 

21.09. nedeľa Parchovany 09:30 
(25. nedeľa v období cez rok) rodina Kovalčinova a Beľanova 
(Zbierka na opravu farského kostola) 

    Božčice 11:00 (svätá liturgia) 

22.09. pondelok Parchovany 18:00 + Zuzana Tóthová 

23.09. utorok Božčice 18:00 + Anna, Michal Čintala 

24.09. streda Parchovany 07:30 + Jaroslav Patvarický 

25.09. štvrtok Parchovany 18:00 + Jozef Pelčarský (výročie pohrebu) 

26.09. piatok Parchovany 18:00 + Mária Bálintová 

27.09. sobota Parchovany 15:30 (sobáš) Ján a Andrea 

    Dvorianky 15:30 (sobáš) Marián a Marta 

28.09. nedeľa Dvorianky 08:00 (26. nedeľa v období cez rok) za veriacich 

    Parchovany 08:00 (svätá liturgia) 

    Parchovany 09:30 + Dušan Longa 

    Božčice 11:00 + Mária, Michal Bálint; + Anna Korytková; + Mária Dandarová 

29.09. pondelok Parchovany 18:00 + Anna Šimčáková (výročie smrti) 

30.09. utorok Božčice 18:00 + Ján Tóth 

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 sep-
tember 
 Vrcholom jubilejného roka Se-
dembolestnej Panny Márie je sláv-
nostné zverenie Slovenska  
pod ochranu Panny Márie, ktoré sa 
koná dňa 15. septembra 2014 
v Šaštíne. Pri tejto príležitosti sa 
modlime nasledovnú Modlitbu 
zverenia sa Panne Márii: Prebla-
hoslavená Panna Mária, prichádza-
me k tebe, našej Sedembolestnej 
Matke. Tu, v Národnej mariánskej 
svätyni v Šaštíne si pripomíname 
chvíľu, keď si stála pod krížom 
svojho Syna, Ježiša Krista. V duchu 
počúvame jeho slová, ktoré nám 
povedal o tebe: „Hľa tvoja Matka! 
Hľa, vaša Matka!“ Spolu s apo-
štolom Jánom sme ťa prijali a stále 
prijímame s veľkou dôverou 
a nádejou ako našu Matku. Sme 
ochotní počúvať a poslúchať tvoje 
slová na svadbe v Káne Galilejskej, 
kde si nás pozvala urobiť všetko, čo 
nám – tvoj Syn Ježiš Kristus – po-
vie. Chceme plniť jeho vôľu podľa 
tvojho vzoru. Lebo ty, Sedembolest-
ná, si  prijala plnosť bolestí v odda-
nosti do jeho vôle. Ty nás učíš, že 
bolesti prežívané tu na zemi 
v plnosti lásky sú cestou k plnosti 
slávy v nebi. Preto my, pozemskí 
pútnici a mnohokrát neverní hriešni-
ci, si znovu obnovujeme a potvrdzu-
jeme naše krstné sľuby. Odprosuje-
me tvojho Syna za odmietanie Bo-
žieho plánu pseudokultúrou smrti, 
za odmietanie Božej zvrchovanosti 
nad počatým životom i životom 
vyhasínajúcim. Zriekame sa navždy 
zlého ducha a odovzdávame sa celí 
Ježišovi Kristovi, aby sme ho  
po všetky dni svojho života nasle-
dovali nesúc svoj kríž vernejšie, ako 
doposiaľ. Matka Sedembolestná, 
volíme si ťa dnes za svoju Matku  
a Kráľovnú. Všetko, čím sme, čo 
máme a čo konáme, vkladáme  
do tvojich rúk a zverujeme pod tvoj 
u ochranu. V úplnej poddanosti 
a láske sa skrze teba, Sedembolest-
ná Matka, zasväcujeme Ježišovi 
Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, 
spoločenstvá i celú spoločnosť – náš 
národ na všetkých úrovniach jeho 
jestvovania, jeho prítomnosť i bu-
dúcnosť. Prosíme ťa, veď nás ces-
tou láskyplného prijímania každo-
denných ťažkostí, aby sme mali 
účasť na moci víťazného kríža tvoj-
ho božského Syna. On svojím zmŕt-
vychvstaním ukazuje, že vernosť 
vôli nebeského Otca nás otvára  
pre jeho všemohúcu lásku, ktorá 
premáha zlo a utrpenie a vedie 
k víťazstvu lásky, života a radosti 
v časnosti i vo večnosti. Amen.  


