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 Posledným kňazom pochádzajúcim z našej farnosti je Peter Kovalčin. Mnohí z nás majú ešte  
v čerstvej pamäti jeho primície. Narodil sa 20. 01. 1986 v Trebišove. Po absolvovaní Základnej 
školy v Parchovanoch začal študovať na Gymnáziu v Sečovciach (2001 – 2005). Po  ukončení 
štúdia v roku 2005 nastúpil do kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach, kde 
študoval na Katolíckej univerzite. Počas pastoračného ročníka od augusta 2008 do augusta 2009 
pôsobil v meste Napajedla v Českej republike. Náplňou jeho praxe bolo vyučovanie náboženskej 
výchovy, pomoc a účasť na rôznych farských aktivitách, a tým aj získavanie skúseností zo života 
bežnej fary. Bezprostredne pred ukončením štúdia na Teologickej fakulte v Košiciach v roku 2011 
po dohode s Limburgským biskupom Franz-Peter Tebartz van Elst odišiel do Nemecka, kde  
od septembra 2011 do januára 2012 absolvoval kurz nemeckého jazyka. Štúdium na Teologickej 
fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach ukončil v roku 2012 získaním titulu magister v odbore 
Katolícka teológia. Od januára 2012 do júna 2012 študoval na Univerzite Sankt Georgen vo Frank-
furte nad Mohanom a popritom v apríli a máji vykonával pastoračnú prax vo farnosti Niederwalluf 
so zámerom lepšie spoznať pastoráciu v diecéze Limburg. Od začiatku septembra 2012 spolu  
s ostatnými bohoslovcami začal prípravu na diakonát v kňazskom seminári v Hamburgu. Diakon-
skú vysviacku prijal v marci 2012 z rúk limburgského biskupa Franz-Peter Tebartz van Elst. Inkar-
dinovaný (začlenený) bol však v Košickej arcidiecéze. Od 16. 03. 2013 pôsobil ako  diakon   
vo farnosti St. Peter in Ketten, Montabaur. Petrova duchovná činnosť spočívala najmä v práci  
s mládežou (príprava na prvé sv. prijímanie, príprava na sviatosť birmovania), vyučovaní nábožen-
skej výchovy (2. a 3. ročník základnej školy) a prinášaní eucharistie chorým. Počas tohoto obdobia 
sa aj naďalej pripravoval na prijatie sviatosti kňazstva, súčasťou ktorej bol aj dvojmesačný kruz  

v kňazskom seminári v meste Osnabruck. Kňazskú vysviacku prijal z rúk 
otca arcibiskupa Bernarda Bobera 14. 06. 2014 v katedrále sv. Alžbety  
v Košiciach. Primičnú svätú omšu slávil 15. 06. 2014 vo svojej rodnej obci 
v Parchovanoch. Kňazskú službu začal vo farnosti Montabaur, kde zotrval 
dva mesiace ako zastupujúci kaplán. V súčasnosti pôsobí ako kaplán  
vo farnostiach Frickhofen, Dorndorf, Thalheim, Langendernbach, Wilsen-
roth a Dorchheim, kde má na starosti najmä pastoráciu  detí a mládeže. 
Kňazstvo pre Petra znamená to, čo hovorí sv. Pavol vo svojom liste Korin-
ťanom: Služobník Krista a správca Božích tajomstiev. Správcom je podľa 
neho niekto, komu tieto tajomstvá boli len zverené – nie je ich majiteľom. 
Podľa toho by sa mal kňaz aj správať – nekomplikovaný, prístupný človek, 
ktorý sa verne modlí za tých, ktorí mu boli zverení, je im nablízku, vypoču-
je ich a spolu s nimi rastie v láske ku Kristovi a k ľudom. 

SPOLOČENSTVÁ VO FARNOSTI 
 Posledným spoločenstvom pôsobiacim v našej farnosti je Bratstvo Božského Srdca Ježišovho 
(BBSJ). Jeho cieľom je osobitným spôsobom si uctievať Božské Srdce Ježišovo (BSJ), odprosovať 
ho za našu nevďačnosť, ľahostajnosť, opovrhovanie, urážky a svätokrádeže, modliť sa za obrátenie 
hriešnikov a povzbudzovať všetkých k vzájomnej láske a nasledovať čnosti BSJ. Základom úcty 
k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu je Božia láska voči nám. Úctu k BSJ mala bezpochyby už Pan-
na Mária, apoštoli aj prví kresťania po celé stáročia, i keď nebola spočiatku prejavovaná sviatkom 
ani prvými piatkami. Sviatok BSJ, prvé piatky a všetko s tým spojené má svoje historické korene. 
Počiatok úcty k Ježišovmu Srdcu siaha až do Svätého písma, presnejšie na Kalváriu, keď vojak 
Longinus prebodol ukrižovanému Ježišovi bok, z ktorého vytiekla krv a voda. Spasiteľ otvoril 
prameň svojej lásky, aby sme sa v ňom mohli bezpečne skryť. Už svätý Ján Eudes (1601-1680) 
šíril úctu k Ježišovmu Srdcu a toto šírenie chápal ako svoje životné poslanie. Pápež Pius X. ho 
nazval učiteľom a apoštolom liturgickej úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. V dejinách sa  
na tom podieľali aj mnohí iní svätci. Najväčšou osobnosťou pre vznik BBSJ bola rehoľníčka rádu 
Navštívenia Panny Márie sv. Margita Mária Alacoque (1647-1690) z mestečka Paray-le-Monial 
v Burgundsku. V rokoch 1673-1675 mala súkromné zjavenia BSJ, v ktorých sa jej zjavoval Pán 
Ježiš a odhaľoval jej tajomstvá svojho Srdca. Bola svedkom Božej lásky, ktorá je ukrytá v jeho 
Srdci. Pán Ježiš sv. Margite povedal, že táto láska voči ľuďom ho priviedla až na kríž a že od ľudí  
dostáva len nevďačnosť a pohŕdanie. Povedal, že toto ho bolí viac ako jeho utrpenie a žiada ju, aby 
mu poskytla útechu, aby konala zadosťučinenie za ľudskú necitlivosť a chlad. Žiadal od nej časté 
sv. prijímanie, hlavne v prvé piatky a v noci zo štvrtka na piatok, medzi 11. a 12. hodinou bdieť  
v modlitbe s prosbou za hriešnikov, aby zmiernila Boží hnev a aspoň trochu jeho horkosť. Pri tre-
ťom zjavení ju Pán Ježiš žiada o zavedenie sviatku na oslavu jeho Srdca a presne hovorí, kedy to 
má byť: "Prvý piatok po oktáve Božieho Tela." Želá si, aby ľudia v tento deň prijali sv. prijímanie 
a aby sa slávnostným odprosením vrátila česť jeho Srdcu zavinená urážkami. BBSJ tak vzniklo  
na želanie samého Pána Ježiša. Sv. Margita sa nevedela so zjaveniami zdôveriť zo strachu, aby ju 
nepokladali za duševne chorú. Pán jej preto poslal spovedníka Claudia de la Colombiére, ktorému 
vyrozprávala všetky zjavenia, a tak ho pripravila, aby sa stal hlásateľom lásky Božského Srdca. 
Úctu po všetkých krajinách rozširovali jezuiti, ku ktorým páter Colombiére patril. Všade sa zakla-
dali BBSJ a celé krajiny sa zasväcovali jeho Srdcu. (pokračovanie v ďalšom čísle)         

      (www.emanuel.sk)                          

 Prípravná novéna k Roku Sedem-
bolestnej na mesiac november 
 Rôzne národy oslavujú Pannu Má-
riu osobitným spôsobom, najmä  
na pútnických miestach, ktoré priťahujú 
zástupy veriacich. Posvätné miesta  
vo Svätej zemi, najmä Betlehem, Naza-
ret a Jeruzalem, ako aj Lurdy, Fatima, 
Čenstochová, Pompeje, naša Levoča, 
Šaštín, Staré Hory, a viacero iných 
miest rozosiatych po svete, sú ohniska-
mi mariánskej úcty a duchovnej obno-
vy.  
 My Slováci si uctievame Pannu 
Máriu ako Sedembolestnú Patrónku 
Slovenska, čo môžeme vidieť aj v našej 
ľudovej kultúre, v spevoch, kaplnkách  
s obrazmi Sedembolestnej pri cestách,  
v starom umení, v jej sochách a vyobra-
zeniach v našich kostoloch i domácno-
stiach. Všetky tieto prejavy uľahčujú 
hlboké duchovné prežitie mariánskeho 
roka so sľubným bohatým ovocím. 
 Mária spolu trpela pre ten istý cieľ, 
pre ktorý trpel a umrel jej Syn, pre vy-
kúpenie ľudí. Zaiste tak chápala aj slo-
vá, ktorými ju zveril za matku Jánovi  
a v ňom aj nám všetkým: „Hľa, tvoja 
matka!“ V takom zmysle chápali tieto 
slová aj cirkevní otcovia a učitelia. 
Pápež Ján Pavol II. ich takto hlboko 
vysvetlil pri svojej návšteve v Šaštíne 
dňa 1. júla 1995, keď povedal: 
„Apoštol Ján stojí pod krížom, aby 
zastupoval nás všetkých. Odvtedy jej 
môžeme vravieť: Matka moja a Matka 
naša: Matka moja ako jednotlivci, Mat-
ka naša ako spoločenstvo. Celé národy 
ju môžu volať Matka, ako to robíte 
vy“.  
 Naši krajania, ktorí sa vysťahovali 
do iných krajín, si priniesli vieru a úctu 
k Sedembolestnej Patrónke Slovenska 
na nové miesto. V Spojených štátoch 
severoamerických jej slovenskí františ-
káni zasvätili kláštor a pútnické miesto 
vo Valparaise (Indiana), okrem viace-
rých obrazov sôch, Sedembolestnej je 
zasvätená aj slovenská kaplnka v ná-
rodnej svätyni vo Washingtone.  
Na nádvorí nazaretskej baziliky Zvesto-
vania vo Svätej zemi sa od roku 1970 
nachádza pekná mozaika Patrónky Slo-
venska. Slovenskí misionári šírili úctu 
k Sedembolestnej na ostrove Flores  
pri Indonézii a slovenskí saleziáni sa 
postarali o postavenie jej zasväteného 
kostola v japonskom meste Usa. Ne-
smieme zabudnúť na peknú mozaiku 
Sedembolestnej Patrónky Slovenska  
na bočnom oltári v kaplnke Slovenské-
ho ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, 
ktorú navrhol známy umelec Jozef Cin-
cík. 
 História zaznamenala pamätné slo-
vá, ktoré povedal Ján Pavol II. v Šaští-
ne: „Tu je dom, v ktorom býva Panna 
Mária, Matka Slovákov... Ona túži, aby 
ste ju prijali do každého slovenského 
domu, do celého života vášho národa“. 

(Jozef Tomko, www.abe.kbs.sk) 
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ROK SEDEMBOLESTNEJ  



Dátum Deň Miesto Čas Úmysel 

01.11. sobota Parchovany 09:30 za zomrelých 

    Božčice 11:00 za veriacich 

02.11. nedeľa Parchovany 09:30 za veriacich 

    Božčice 11:00 za všetkých verných zosnulých z farnosti 

    Parchovany 14:00 za zomrelých 

03.11. pondelok Parchovany 18:00 za zomrelých 

04.11. utorok Parchovany 18:00 za zomrelých 

05.11. streda Parchovany 07:30 za zomrelých 

    Božčice 18:00 + Anna a Pavol Pavlík 

06.11. štvrtok Parchovany 18:00 za zomrelých 

07.11. piatok Božčice 17:00 - 

    Parchovany 18:00 za zomrelých 

08.11. sobota Parchovany 18:00 za zomrelých 

09.11. nedeľa Parchovany 09:30 + Helena a Ján Kohút 

    Božčice 11:00 za veriacich 

10.11. pondelok Parchovany 18:00 + Anna Ščerbáková (výročie smrti) 

11.11. utorok Božčice 18:00 + Zuzana a Michal 

12.11. streda Parchovany 07:30 + Andrej, Ján a rodičia Vavrekovi 

13.11. štvrtok Parchovany 18:00 + Jozef Repko (výročie smrti) 

14.11. piatok Parchovany 18:00 Bratstvo Božského Srdca Ježišovho 

15.11. sobota Parchovany 18:00 Ružencové bratstvo 

16.11. nedeľa Parchovany 09:30 za veriacich 

    Božčice 11:00 (svätá liturgia) 

17.11. pondelok Parchovany 18:00 + Jozef Brinda 

18.11. utorok Božčice 18:00 + Juraj, Anna, Juraj 

19.11. streda Parchovany 07:30 + Juraj, Magda 

20.11. štvrtok Parchovany 18:00 + Alžbeta Ihnaciková 

21.11. piatok       

22.11. sobota Parchovany 18:00 + Jaroslav Patvarický 

23.11. nedeľa Dvorianky 08:00 za veriacich 

    Parchovany 08:00 (svätá liturgia) 

    Parchovany 09:30 + Dušan Longa 

    Božčice 11:00 + Helena a Pavol Ďurov 

24.11. pondelok Parchovany 18:00 + Ján Tóth 

25.11. utorok Božčice 18:00 + Ján, Mária, Anna Janoč 

26.11. streda Parchovany 07:30 + Zuzana Tóthová 

27.11. štvrtok Parchovany 18:00 + Alžbeta, Andrej Lukáč 

28.11. piatok       

Tento program je iba orientačný pre dopredu nepredvídané okolnosti. Rozho-
dujúce sú oznamy, ktoré sa čítajú a zverejňujú po nedeľnej svätej omši. 
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1. november  - Všetkých svätých, slávnosť 
 Dnešný sviatok je oslavou Boha za nespočíta-
teľný zástup ľudí, ktorí vo svojom živote dôvero-
vali úplne Bohu a s ním prežívali v živote čas ra-
dosti, príjemných okamihov, ale hlavne časy skú-
šok, pokušení, prenasledovania, ťažkých rozhodnu-
tí. Milióny a milióny ľudí, ktorí kráčali cestou vie-
ry a teraz sa už radujú v Božej prítomnosti a v slá-
ve svojho nebeského občianstva. Ich vzťah 
k Ježišovi bol hybnou silou, ktorá ich pobádala 
evanjelizovať, vyučovať a slúžiť. Teraz sú v nebi 
a vyzývajú nás, aby sme robili to isté. Boh nám 
každý deň dáva možnosť, aby sme pozdvihli svoje 
srdcia smerom „hore“ a dovolili Svätému Duchu, 
aby nás posilňoval, menil a dával nám odvahu 
kráčať po ceste svätosti. Snažme sa už dnes budo-
vať svoju svätosť tým, že budeme verní svojmu 
povolaniu, zodpovedne si budeme plniť svoje po-
vinnosti. Bohu dajme prvé miesto v živote 
a dovoľme mu, aby v nás pôsobil všade tam, kam 
nás on pošle. 
2. november – Spomienka na všetkých verných 
zosnulých  
 Myšlienka na smrť nie je ničím príjemným. Ak 
by sme neboli veriacimi, pripomenutie oddelenia 
od našich milovaných by nám neprinášalo nič iné 
len smútok. Pri spomienke na tých, ktorí nás už 
predišli, si pripomeňme Kristov kríž. A ďakujme 
Ježišovi za to, že porazil smrť, víťazne vstal 
z mŕtvych a každému z nás otvoril bránu do neba. 
Nájdime si čas a pripomeňme si svojich blízkych, 
priateľov a známych, ktorí už nie sú medzi nami. 
Nezabudnime na láskavosti, ktoré nám preukazo-
vali, na chvíle, keď sme sa spolu smiali či plakali, 
spomeňme si prečo sme ich mali radi. Prosme 
v tento deň, aby naši milovaní prežívali plnosť 
radosti v Božej prítomnosti. Predstavme si ich 
oblečených do bieleho rúcha, ako stoja pred Božím 
trónom. Ako chvália a zvelebujú Ježiša so všetký-
mi anjelskými zbormi a v spoločenstve všetkých 
svätých. Akú nádhernú pieseň musia spievať, keď 
hľadia na svojho Stvoriteľa, Spasiteľa a Pána!  
23. november – Nedeľa Krista Krá ľa 
 Ježiš je Kráľom nad všetkým stvorením. Všet-
ko bolo stvorené pre neho a niet ničoho, nad čím 
by nemal moc. Príde deň, keď sa vráti na zem, aby 
skoncoval so všetkým zlom a založil svoj trón  
na spravodlivosti a pokoji. Čo by mohlo byť nádej-
nejším prísľubom? Ježiš sa nespráva ako diktátor, 
ktorý šliape po našej slobode a vyžaduje slepú 
poslušnosť. Nevyužíva nijaké násilie ani tresty, ale 
jeho skrytou zbraňou je láska. Je Kráľom vyzbroje-
ným láskou a čnosťami, nie zbraňami a mečmi. 
Nenosí korunu z drahokamov, ale nosí tŕňovú ko-
runu. Žehná tých, ktorí ho prenasledujú, a modlí sa 
za tých, ktorí ho týrajú. Nastavuje druhé líce 
a vyzýva nás, aby sme robili to isté.  
 Sme verní Kristovi Kráľovi? Napodobňujeme 
ho tým, že rozsievame lásku medzi svojich blíž-
nych? Kristus aj nás pozýva do svojho kráľovstva. 
Dovoľme mu, aby sa stal naším Kráľom. Poprosme 
ho, aby nás nadchol a oduševnil pre službu jeho 
kráľovstvu. 

„Ježišu, ty si môj Kráľ! 
Odovzdávam ti svoj život, 

Aby si mu vládol.“ 
(Slovo medzi nami, Božie slovo na každý deň, Pri-
pravme cestu) 

MYŠLIENKY K SLÁVENIU 


