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Sv. Štefan Uhorský, kráľ 
 Sv. Štefan sa narodil asi v roku 975 
v Ostrihome. Pochádzal z vojvodskej ro-
diny. Jeho otec Gejza bol kniežaťom 
z Arpádovského rodu a už on naplno 
otvoril svoje kniežatstvo pre pôsobenie 
bavorských misionárov. V roku 995 sa 
oženil s bavorskou princeznou bl. Gize-
lou.  Vládu po svojom otcovi prebral  
v roku 997. Už jeho otec bol múdrym  
a dobrým panovníkom. Porazil odbojné 
pohanské kniežatá, ktoré sa vzbúrili proti 
nemu a okrem toho často žili lúpežníc-
kym spôsobom života. Do svojej krajiny 
povolal učiteľov kresťanského života  
z okolitých krajín. Vtedy prišlo do Uhor-
ska mnoho zbožných mužov. Ako Gejza, 
tak aj Štefan si uvedomoval, že treba 
zmeniť kočovný život Maďarov, ak ne-
chcú vyhynúť ako pred nimi Húni. Preto 
vyvinul veľké úsilie, aby naučil ľudí usad-
lému spôsobu života podľa vzoru kres-
ťanskej Európy. Svoju krajinu rozdelil  
do desiatich biskupstiev s dvoma arcibis-
kupstvami. Na Zobore v Nitre obnovil 
jestvujúci benediktínsky kláštor sv. Hypo-
lita. Tento kláštor, ako aj iné kláštory, 
obdaroval majetkami a pozemkami. Jeho 
najlepšími spolupracovníkmi boli nemec-
kí, francúzski, talianski i českí benediktíni, 
z radov ktorých pochádzali aj prví bisku-
pi. Štefan zakladal školy, vydal zákonník, 
cirkevným i svetským úradom predpísal 
ako úradnú reč latinčinu. Vyslal posolstvo 
k pápežovi Silvestrovi II., v ktorom ho 
oboznámil so svojou činnosťou a prosil 
ho o požehnanie a tiež o udelenie kráľov-
ského titulu. Pápež bol nadšený tým, čo 
počul, poslal mu drahocennú korunu  
a apoštolský kríž, ktorý nosievali biskupi 
pri verejných slávnostiach pred uhorským 
kráľom. Odtiaľ prislúchal uhorským krá-
ľom titul „apoštolský kráľ“. Kráľ ako pá-
pežský legát zriaďoval biskupstvá, určo-
val ich hranice a menoval cirkevných hod-
nostárov. Pápež dňa 27. marca roku 1000 
vydal bullu Legati nobilitatis, v ktorej dal 
kráľovi potrebné právomoci na tieto čin-
nosti. Na Vianoce roku 1000 bol Štefan 
korunovaný za kráľa v Ostrihome. Koru-
noval ho ostrihomský arcibiskup Domi-
nik. 
 Štefan zdvojnásobil svoju apoštolskú 
horlivosť. Na ostrihomskom hrade do-
končil stavbu chrámu sv. Vojtecha. Usta-
novoval biskupov, nariadil, aby každých 
desať obcí malo kostol. Do nich zaobsta-
rával bohoslužobné potreby. Jeho nábož-
ná manželka Gizela zhotovovala bohoslu-
žobné rúcha. Starali sa aj o pútnikov, kráľ 
zriadil pre nich ubytovne. Sám dozeral  
na to, ako sa dodržujú jeho nariadenia, 
často prišiel 
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JUBILEJNÝ ROK MATKY USTAVIČNEJ POMOCI 
 Ikona Matky Ustavičnej Pomoci patrí k najznámejším 
obrazom Panny Márie na svete. K nej sa obracajú oči mno-
hých ľudí a vďaka jej príhovoru zažívajú ustavičnú pomoc. 
Túto ikonu nájdeme v kostoloch, kaplnkách, domoch - 
slovom na všetkých cestách ľudského života, ktorý je čas-
to poznamenaný bolesťou a smútkom. Od 27. júna 2015 
začali redemptoristi na celom svete sláviť Jubilejný rok 
Matky Ustavičnej Pomoci. Týmto jubileom si chcú pripo-
menúť, že pred 150 rokmi (v roku 1866) im pápež Pius IX. 
zveril tento obraz spolu s úlohou rozšíriť k nemu úctu  

po celom svete. Toto výročie sa bude niesť v duchu hesla „Panna Mária, Matka 
Ustavičnej Pomoci – ikona lásky.“ Jubilejný rok sa skončí 27. júna 2016. Aký je pô-
vod a symbolika tohto obrazu? Ikona Matky Ustavičnej Pomoci sa dostala do Ríma 
z ostrova Kréta okolo roku 1500. Asi 300 rokov mala svoje miesto v kostole  
sv. Matúša v Ríme. Rozšírilo sa presvedčenie o milostivých účinkoch plynúcich 
z úcty a modlitby k Panne Márii zobrazenej na tomto obraze. Keď napoleonské 
vojská kostol sv. Matúša zničili, ikona bola prenesená do súkromnej kaplnky augus-
tiniánov, kde s plynutím času upadla takmer do zabudnutia. V roku 1855 redempto-
risti postavili v Ríme kostol sv. Alfonza na mieste, kde kedysi stál kostol sv. Matú-
ša. Dozvedeli sa, že tu bol predtým vystavený obraz Matky Ustavičnej Pomoci. 
V roku 1865 sa obraz našiel a poprosili pápeža Pia IX., aby mohol byť opäť vystave-
ný v novom kostole redemptoristov. Na ikone je zobrazená Panna Mária s Ježišom 
na rukách a archanjeli. Na pravej strane je archanjel Gabriel a na ľavej archanjel 
Michal. V rukách držia nástroje Pánovho umučenia. Máriina tvár je ľahko naklone-
ná k Dieťaťu, ktoré drží na ľavej ruke. Jej zrak  nie je upretý na Ježiša, ale na toho, 
kto pozerá na obraz. Akoby sa prihovárala k pozerajúcemu, zároveň svojou pravou 
rukou ukazuje na svojho Syna a tým nám udáva smer cesty. Plná nežnosti a lásky 
voči nám sa pozerá na nás s materinskou starostlivosťou a ukazuje nám  najistejšiu 
cestu k šťastiu – svojho Syna. On je totiž Cesta, Pravda a Život. Napriek tomu, že 
Mária je najväčšou postavou obrazu, nie je jeho centrom. V geometrickom strede 
ikony sa stretajú ruky Márie. Malé ruky, ktorými sa Ježiš drží Máriinej pravej ruky, 
pripomínajú, že podobne ako vtedy, keď bol na zemi, sa zveril úplne do jej rúk, tak 
aj teraz v nebi vkladá do jej rúk všetky milosti, aby nám ich rozdeľovala. A to je 
hlavné posolstvo ikony. Nad stredom čela žiari osemcípa zlatá hviezda, o niečo 
nižšie, po pravej strane hviezda – kríž. Hviezda symbolizuje panenstvo Márie pred 
a po narodení Ježiša a zdôrazňuje úlohu Márie ako Hviezdy, ktorá vedie k Ježišovi 
ako betlehemská hviezda mudrcov z východu. Ikona zdôrazňuje človečenstvo Ježi-
ša a zmysel jeho umučenia. Symbolom jeho človečenstva je jeho bosé chodidlo, 
ktoré odhaľuje uvoľnený sandál. Ježiš sa pozerá smerom k Otcovi, pretože je Boží 
Syn. Od Boha dostal poslanie spasiť svet. Toto poslanie uskutočnil skrze jeho umu-
čenie a smrť. Preto anjeli držia v rukách nástroje umučenia – archanjel Gabriel 
grécky kríž a štyri klince a archanjel Michal nádobku, kopiju a tyč so špongiou. Je-
žiš sa pritom nepozerá na Máriu, ale na zlaté pozadie obrazu, ktoré symbolizuje 
zmŕtvychvstanie, nebo. Taký je zmysel ikony. Ježiš je už oslávený, preto nám anjeli 
pripomínajú, že Ježiš nás vykúpil, a zmŕtvychvstanie, ktoré ikona sprítomňuje, bolo 
vyslúžené skrze jeho umučenie a spásnu smrť. Preto je Ježiš prepásaný červeným 
pásom, predstavujúcim symbol lásky posunutej až k mučeníctvu, a to až po prelia-
tie krvi. Ježišova zelená tunika znamená božstvo a bronzový plášť človečenstvo – 
Boh, ktorý sa stal človekom. Mária je oblečená plášťom viery (tmavomodrá farba) 
a jej srdce je plné lásky, preto má tunika červenú farbu. Sandál zase symbolizuje 
zmluvu, ktorú Ježiš uzavrel zo svetom. 
 Veľkým ctiteľom Matky Ustavičnej Pomoci bol pápež Ján Pavol II., ktorý počas 
svojej návštevy 30. júna 1991 v Kostole sv. Alfonza v Ríme povzbudzoval redem-
ptoristov a veriacich k prehĺbeniu úcty k tomuto obrazu a príhovor zakončil slova-
mi: „Tak ako dieťa Ježiš, ktoré obdivujeme na tomto uctievanom obraze, aj my 
chceme držať tvoju ruku. Nechýba ti ani sila, ani dobrota, aby si nám pomohla 
v každej núdzi, v každej potrebe. To je tvoja hodina! Príď nám na pomoc, buď nám 
útočiskom a nádejou! Amen.“ 

SVÄTEC MESIACA        

  (Pokračovanie na strane 2) 



 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.08. sobota PA 18:00 

02.08.   19. nedeľa cez rok   
BO 08:00 

PA 09:30 

03.08. pondelok PA 18:00 

04.08. utorok BO 18:00 

05.08. streda PA 18:00 

06.08. štvrtok PA 18:00 

07.08.   piatok   
BO 17:00 

PA 18:00 

08.08. sobota PA 15:30 

09.08.  
     

20. nedeľa cez rok 
(odpustová slávnosť Dvorianky) 

DV 08:00 

(svätá liturgia) BO 08:00 

  PA 09:30 

10.08. pondelok   

11.08. utorok   

12.08. streda   

13.08. štvrtok   

14.08. piatok PA 18:00 

15.08.   
sobota 

(slávnosť Nanebovzatia Panny Márie)   

BO 08:00 

PA 09:30 

16.08.   
    

21. nedeľa cez rok DV 08:00 

(svätá liturgia) PA 08:00 

  BO 09:00 

(odpustová slávnosť Parchovany) 
Zbierka na opravu farského kostola 

PA 10:00 

17.08. pondelok PA 18:00 

18.08. utorok BO 18:00 

19.08. streda PA 07:30 

20.08. štvrtok PA 18:00 

21.08. piatok PA 18:00 

22.08. sobota PA 18:00 

23.08.   
    

22. nedeľa cez rok DV 08:00 

(svätá liturgia) PA 08:00 

  PA 09:30 

  BO 11:00 

24.08. pondelok PA 18:00 

25.08. utorok PA 18:00 

26.08. streda PA 07:30 

27.08. štvrtok PA 18:00 

28.08. piatok PA 18:00 

29.08. sobota PA 18:00 

30.08.   23. nedeľa cez rok  PA 09:30 

31.08. pondelok PA 18:00 

Tento program je iba orientačný pre dopredu nepredvídané okolnos-
ti. Rozhodujúce sú oznamy, ktoré sa čítajú a zverejňujú po nedeľnej 
svätej omši. 

PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ AUGUST 2015 

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 

Odborné komisie FPR 

 FPR si môže zriadiť rôzne komisie, ktoré jej budú nápomoc-
né v jednotlivých otázkach a špeciálnych úlohách. V týchto ko-
misiách by mali byť ľudia s ohľadom na ich odbornosť a skúse-
nosti. V odbornej komisii musí byť člen z FPR. Odborné komisie 
sú za svoju činnosť zodpovedné FPR. 
Neustála formácia členov   
 Pre každého člena FPR je dôležité štúdium, vzdelávanie  
a rozjímanie v oblasti poslania a povahy Cirkvi. U všetkých čle-
nov sa vyžaduje, aby boli praktizujúcimi katolíkmi. Členovia 
rady majú povinnosť oboznámiť sa s cirkevnými dokumentmi 
týkajúcimi sa pastoračných záležitostí. 

(www.ke-arcidieceza.sk – štatút FER) 

ZO ŽIVOTA FARNOSTI A CIRKVI 

Vyúčtovanie za reštaurátorské práce na 1. časti portálu: 

1) nájom lešenia: 500 € 
2) stavba lešenia vysunutých častí okolo kríža, sochy: 400 € 
3) klampiarske práce na celej časti portálu: 1 350 € 
4) rekonštrukcia hladkých častí portálu: 2 866 € 
5) rekonštrukcia rozetového okna: 480 € 
6) rekonštrukcia hlavného kríža na hornej časti portálu: 2 830 € 
7) rekonštrukcia sochy Ježiš - pastiera: 3 180 € 

Rekonštrukcia 1. časti spolu: 11 606 €. 
 
Farská rada úctivo žiada veriacich, ktorí tento rok ešte nepri-
speli na opravu farského kostola, aby svojim každoročným 
príspevkom podporili pokračovanie rekonštrukcie ďalšej časti 
kostola.  

Výkaz o hospodárení vo farnosti k 30.06.2015 
Príjmy celkom: 17 998,87 € 
Výdavky celkom: 16 118,03 € 
Hotovosť: 41,46 € 
Bankové účty: 11 971,68 € 

FARSKÁ RADA POD DROBNOHĽADOM 

medzi ľudí v preoblečení, 
nepoznaný, aby lepšie do-
zrel na poriadok. Dokonca 
aj kázaval o viere a povin-
nostiach kresťana. Chorým 
a chudobným rozdával al-
mužnu. Viackrát musel však 
aj bojovať proti svojim ne-
priateľom. Mal viacej detí, 
no nažive ostal len jeho syn 
Imrich, ktorého si tiež uctie-
vame ako svätého. Niekoľ-
kokrát musel čeliť aj sprisa-

haniam proti nemu. Posledné roky jeho života boli poznačené 
chorobou a neúspešným pokusom sprisahancov o vraždu. Keď-
že jeho syn Imrich zomrel ešte mladý, za svojho nástupcu určil 
Štefan Petra, syna svojej sestry. Zomrel 15. augusta 1038  
v Ostrihome (alebo v Székesfehérvári). Za svätého ho vyhlásil 
pápež Gregor VII. v roku 1083 spolu s ďalšími, ktorí sa pričinili  
o pokresťančenie Uhorska. Medzi nimi bol aj jeho syn Imrich. 

(www.zivotopisysvatych.sk/stefan-uhorsky/) 


