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SVÄTÍ KOŠICKÍ MUČENÍCI  
Historické okolnosti 

Košickí mučeníci sú traja rímskokatolícki kňazi, ktorí pochádzali z rozličných končín strednej Európy. Božím riadením sa ich príbe-
hy spojili v roku 1619 v Košiciach. Ich pozemský život bol ukončený na začiatku tridsaťročnej vojny (1618 –  1648), ktorá vyplavila 
najhrubšiu ľudskú zlobu a náboženskú nenávisť, o život pripravila značný počet Európanov. Po vypuknutí protihabsburgského 
povstania českých stavov v decembri 1618 Melichar Grodecký prišiel z Prahy na žiadosť kapitána Ondreja Dóciho do Košíc, kde 
spolu so Štefanom Pongrácom SJ a Marekom Križinom vykonával kňazskú službu pre cisárskych vojakov a mal zabezpečiť osamo-
statnenie košickej jezuitskej misie; popritom sa venovali pastorácii nemnohých miestnych katolíkov. Hajdúsi, povstalci sedmohrad-
ského protestantského kniežaťa Gabriela Betlena v službách Juraja I. Rákociho, z náboženskej nenávisti týchto troch mužov kruto 
umučili preto, že sa nechceli zriecť katolíckej viery a vernosti pápežovi. Stalo sa tak v noci z pondelka na utorok zo 6. na 7. sep-
tembra 1619. Ich cesta od mučeníckej smrti ku kanonizácii je pozoruhodná z viacerých dôvodov: nebola jediná, trvala niekoľko 
storočí a skončila kanonizáciou na pôde mesta Košice v nedeľu 2. júla 1995, ktorej predsedal svätý pápež Ján Pavol II. Mnohí 
sme toho boli svedkami. 

Biogramy troch košických mučeníkov 

Svätý Marek Križin (Crisinus, Körösi; 1588/9 Križevci, dnes Chorvátsko –  7.9.1619 Košice, dnes Slovensko), katolícky kňaz, ostriho-
mský metropolitný kanonik. Základné vzdelanie získal v rodisku, 1600 –  1607 študoval v jezuitskom kolégiu vo Viedni, 1607 –  1610 
filozofiu na jezuitskej univerzite v Štajerskom Hradci (Graz), 1611 –  1615 teológiu v nemecko-uhorskom kolégiu v Ríme, 1610 magis-
ter filozofie a fyziky, 1615 doktor posvätnej teológie, 1615 ordinovaný, 1615 kazateľ v Križevcoch, 1616 ostrihomský kanonik, od 1616 
profesor a riaditeľ kapitulnej školy v Trnave, od 1618 komárňanský arcidekan a správca bývalého benediktínskeho opátstva 
v Krásnej nad Hornádom (bol to majetok Seminára sv. Štefana v Trnave), v apríli 1619 sa zriekol funkcie správcu majetkov. V júli 
1619 si v vykonal exercície v Humennom. 

Svätý Melichar Grodecký (1584 Tešín/Cieszyn, Sliezsko, dnes Poľsko –  7.9.1619 Košice, dnes Slovensko), katolícky kňaz, jezuita. 
Sv. Ján Sarkander SJ ( †  17.3.1620 Olomouc) je jeho ujo. Od roku 1595 študoval na jezuitskom kolégiu vo Viedni, vstúpil k jezuitom, 
22.5.1603 –  1605 noviciát v Brne, 1605 –  1606 vyučoval v nižších ročníkoch kolégia v Brne, 1607 –  1608 študoval rétoriku 
v Jindřichovom Hradci, 1609 –  1610 filozofiu, 1610 –  1612 vyučoval gramatiku na kolégiu v Kladsku (Glatz, Kłodzko), 1612 –  1614 
študoval teológiu v Prahe, 1614 ordinovaný v kaplnke pražského sirotinca, 1614 –  1618 duchovný správca a riaditeľ domu pre chu-
dobných študentov v Prahe (venoval sa cirkevnej hudbe, vynikol ako dirigent speváckeho zboru pri tunajšom kolégiu), po pražskej 
defenestrácii vyhostený z Čiech začiatkom júna 1618, potom misionár a kaplán cisárskych vojsk v Košiciach, 16.6.1619 zložil slávnost-
né sľuby v Humennom, predtým si tu zrejme vykonal exercície. 

Svätý Štefan Pongrác (1582 Alvinc-Vintul in Jos, Sedmohradsko, dnes Rumunsko –  8.9.1619 Košice, dnes Slovensko), katolícky 
kňaz, jezuita. Absolvent jezuitského kolégia v Kluži, 8.7.1602 –  1604 noviciát v Brne, 1604 –  1607 štúdium filozofie v Prahe, 1607 –  
1608 v Ľubľane, kde dosiahol titul magistra filozofie, a podľa potreby vyučoval, 1608 –  1611 vyučoval latinčinu a humanitné pred-
mety v Klagenfurte, súčasne bibliotekár 1611 –  1615 štúdium teológie v Štajerskom Hradci, 1615 ordinovaný, 1615 –  1618 maďarský 
kazateľ v Humennom, 1616 –  1618 aj riaditeľ tamojšej školy, od 1618 na misii v Košiciach, 16.6.1619 zložil slávnostné sľuby 
v Humennom, predtým si tu zrejme vykonal exercície, potom krátko pôsobil v kaštieli Žigmunda Péčiho (Péchy) v Šariši. Rodičia 
pôvodne nesúhlasili so vstupom do rehole a voľbou kňazského povolania. Košický protestantský kazateľ (kryptoklavín) Peter Alvinci 
sa bál jeho horlivosti a brojil proti nemu miestnu mienku. 

prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. 

ŠTAFETOVÁ ADORÁCIA RODÍN ZA RODINY 2019  
Vo všetkom, čo nás teší aj presahuje, povzbudzuje aj ohrozuje, je prítomný náš verný Boh. 

Ten, ktorý každému zveril vzácne poslanie: byť svätými manželmi i rodičmi, kňazmi, bratmi i sestra-
mi... Byť milujúcim človekom. Obrazom Jeho lásky. On o nás vie, vedie nás, chráni a posilňuje v ra-
dostiach i námahách. Na chvíľu sa zastaviť, pozerať na Neho, počúvať Ho, hovoriť s Ním  je najlepšia 
cesta, ako toto poslanie naplniť. Adorácia rodín za rodiny chce byť takýmto zastavením. Zastav sa 
spolu s nami aj Ty, spolu s Tvojou rodinou. 

Roman Seko, duchovný správca Rodinkova 

Počas roku 2019 by Adorácia rodín za rodiny mala prebiehať aj priamo v vašej farnosti. Máme túž-
bu, aby v roku 2019 každý deň dvanásť rodín prežili jednu hodinu s Pánom v Eucharistii. Ak sa chcete 
pridať a rozhodnete sa zabezpečiť jednu hodinu roka v rozmedzí od 8.00 do 20.00, dajte nám to 
vedieť na email obrin.maros@gmail.com a možno aj vďaka vám sa táto túžba naplní. Dôležité je, 
aby vaša rodina mala túžbu na chvíľu sa zastaviť a vyznať Pánovi, že sa pred Ním skláňate, chcete 
ho chváliť a dovoliť Mu, aby viedol a žehnal vašu rodinu.  

Môžete to urobiť nasledovne: 1. môžete ísť na adoráciu všetci spolu ako rodina; 2. môžete sa tiež 
dohodnúť, kto z vašej rodiny na adoráciu pôjde ako zástupca,  ktorý sa s ostatnými členmi rodiny v príhodnom čase podelí s tým, 
čo s Pánom pri tomto zastavení zažil; 3. môžete o zastúpenie poprosiť aj niekoho zo širšej rodiny (napr. bratranca, ktorý má práve 
prázdniny, či nezamestnaného strýka alebo tetu alebo tiež niektorého zo starých rodičov ...),  
ktorého poprosíte aby sa pred Pánom modlil za vás a vo vašom mene aj za všetky rodiny Slovenska počas jednej hodiny adorácie, 
ktorú si takýmto spôsobom vezme na starosť.   

Viac informácií nájdete na internetovej stránke: https://www.adoraciarodin.sk/ alebo u pána Maroša Obrina. 



 

PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ JANUÁR 2019 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.01. 
utorok 

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie 

PA 09:30 

BO 11:00 

02.01.    streda PA 18:00 

03.01. štvrtok PA 18:00 

04.01. piatok  
BO 17:00 

PA 18:00 

05.01. sobota PA 18:00 

06.01. 
nedeľa 

Zjavenie Pána 

BO 08:00 

PA 09:30 

07.01. pondelok  PA 07:30 

08.01.  utorok BO 18:00 

09.01.  streda PA 18:00 

10.01.  štvrtok PA 18:00 

11.01. piatok PA 18:00 

12.01.  sobota PA 18:00 

13.01. 
nedeľa   

Krst Krista Pána 
zbierka Pastorácia mládeže ACM/UPC 

PA 09:30 

BO 11:00 

14.01. pondelok PA 18:00 

15.01.  utorok BO 18:00 

16.01.    streda PA 07:30 

17.01. štvrtok PA 18:00 

18.01. piatok PA 18:00 

19.01. sobota BO 18:00 

20.01.  

2 . nedeľa v období cez rok 
zbierka na opravu farského kostola 

PA 09:30 

svätá liturgia BO 11:00 

21.01.   pondelok PA 18:00 

22.01. utorok BO 18:00 

23.01. streda PA 07:30 

24.01. štvrtok PA 18:00 

25.01. piatok PA 18:00 

26.01. sobota PA 18:00 

27.01. 

3. nedeľa v období cez rok DV 08:00 

PA 08:00 svätá liturgia 

PA 09:30  

BO 11:00  

28.01. pondelok PA 18:00 

29.01. utorok BO 18:00 

30.01.  streda PA 18:00 

31.01 štvrtok PA 18:00 

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

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,  

Skutočné náklady na jeden výtlačok sú 0,12 €. 

ZO ŽIVOTA FARNOSTI A CIRKVI 

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2018: 

Stav na účtoch      35 704,79 € 

Stav v pokladni    1 042,95 € 

Spolu         36 747,74 € 

NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT 2019 

“ Ľ udský život je posvätný, pretože už od svojho začiatku 
vyžaduje stvoriteľské pôsobenie Boha a navždy zostáva 
v osobitnom vzťahu k Stvoriteľovi, svojmu jedinému cieľu. 
Jedine Boh je Pánom života od jeho začiatku až do jeho 
konca: nikto a za nijakých okolností si nemôže nárokovať 
právo priamo zničiť nevinnú ľudskú bytosť. ”  (Katechizmus 
Katolíckej cirkvi, 2258). 

Ľudskosť človeka nezávisí od veľkosti, veku, či počtu bu-
niek, a ani od toho, či sa práve nachádza v maternici ženy, 
v inkubátore alebo v matkinom náručí. Človek sa stáva člo-
vekom od momentu počatia, kedy dostáva genetickú výba-
vu nového človeka a spúšťa sa naprogramovaný proces 
jeho vývoja. 

Dnešná spoločnosť a konzumný spôsob života však svoji-
mi zákonmi umožňujú rozhodovať žene o nenarodení po-
čatého dieťaťa. Od roku 1957, keď boli u nás legalizované 
potraty, zomrelo pri umelom potrate na Slovensku už tak-
mer 1,5 milióna detí. Tieto milióny detí boli jedinečné 
a nenahraditeľné. K nim treba pripočítať aj tie deti, ktoré sa 
nenarodili v dôsledku užívania hormonálnej antikoncepcie 
s potratovým účinkom. Jej užívanie na celom svete neustále 
stúpa. 

Ľudský život je hodný ochrany za každých okolností, 
v každom veku a každej forme a každá vyspelá spoločnosť, 
postavená na hodnotách pravdy, spravodlivosti a rovnosti 
všetkých ľudí, rešpektuje ľudský život ako nedotknuteľnú, 
neodňateľnú, nepremlčanú hodnotu a pomocou zákonov 
ustanovuje právo a povinnosť na jej ochranu. 

Na Slovensku existujú združenia a spoločenstvá, ktoré sa 
angažujú v ochrane ľudského života a pomáhajú svojimi 
konkrétnymi aktivitami.  

Ako ďalší aktuálny krok v snahe o rozvoj kultúry života 
so zameraním predovšetkým na zastavenie zabíjania nena-
rodených detí sa biskupi rozhodli zorganizovať ďalší Národ-
ný pochod za život, ktorý sa uskutoční v Bratislave 22. sep-
tembra 2019. Všetci, ktorým leží na srdci ochrana života, 
sa môžu pridať k tejto celoslovenskej akcii nielen svojou 
účasťou, ale aj aktívnou formou cez dobrovoľnícku službu, 
duchovnú podporu, finančnú pomoc, ale aj konkrétnu po-
moc pre tých, ktorí aktuálne prežívajú „ svoj problém “  
prijatia počatého života, zväčša neplánovaného.  

Organizátori Národného pochodu za život na sviatok 
Betlehemských neviniatok ohlásili formu duchovnej prípravy 
na Národný pochod za život. Príprava bude prebiehať for-
mou modlitbovej a pôstnej reťaze. Začala 6. januára 2019 
a bude trvať až do Národného pochodu za život v Bratisla-
ve, ktorý sa uskutoční 22. septembra 2019. Tí, ktorí chcú 
podporiť Národný pochod za život modlitbou a pôstom 
sa môžu zapísať od 1. januára 2019 cez online prihlasovací 
formulár dostupný na stránke www.pochodzazivot.sk. 

www.vyveska.sk/narodny-pochod-za-zivot-2019/ 
               /https://pochodzazivot.sk/ 

               www.forumzivota.sk/clovekom-od-pocatia/ 

http://www.vyveska.sk/narodny-pochod-za-zivot-2019.html
http://www.forumzivota.sk/clovekom-od-pocatia/

