
 

SVÄTÍ KOŠICKÍ MUČENÍCI  

Uctievanie košických mučeníkov - Všetko sa začalo v Košiciach 
Košice boli miestom, kde sa traja mučeníci –  teologicky vzaté –  narodili pre nebo. Nevieme 

presne, na ktorom mieste boli pochovaní, či to bol riadny cintorín, napr. pri farskom Kostole 
svätej Alžbety, alebo to bolo iné miesto, ale z kontextu svedectiev možno predpokladať pocho-
vanie do zeme. Po pol roku začiatkom jari 1620 boli exhumovaní a prevezení na forgáčovské 
majetky v Šarišskej župe. 

Aj keď ich posmrtný pobyt v meste Košice bol krátky, existovalo tu miesto ich umučenia, 
ktoré nebolo možné premiestniť. Pozemok, na ktorom zahynuli, patril kráľovi. Po príchode jezu-
itov do Košíc na ňom bola zriadená jezuitská misia. Stabilitu získala v roku 1657, keď jágerský 
biskup Benedikt Kišdi (Kisdy) zriadil v meste univerzitu, ktorú o tri roky neskôr potvrdil zlatou 
bulou panovník. V polovici 17. storočia v meste ešte nebola priaznivá situácia 
pre takú významnú vzdelávaciu inštitúciu, preto pozemok pre ňu daroval kráľ, ktorý bol katolík 
a súčasne hlavný garant práv Katolíckej cirkvi v krajine. Jezuiti toto miesto práve preto, 
že bolo posvätené mučeníckou obetou, považovali za posvätné a hlásili sa k tradícii skropenej 
krvou martýrov. Na tomto mieste neskôr postavili univerzitný kostol. 

Kanonizačná kauza sa viedla vždy ako jediný prípad trojice martýrov, a to od osudnej noci ich 
vraždy až po blahorečenie a svätorečenie. Kvôli pohnutým časom naplnených povstaniami 
a po zrušení jezuitov sa oficiálny kanonizačný proces začal až v 19. storočí. Úradne ho v marci 
a apríli 1855 otvoril prímas Ján kardinál Scitovský, ktorý nepochyboval o ich mučeníctve 
ani svätosti: „ Ak oni traja nie sú mučeníci, kto nimi môže byť v budúcnosti? “  Arcibiskup veril, 
že čoskoro sa duchovne povzbudí celá uhorská krajina, keď kult mučeníkov bude verejne pri-
znaný a že pritiahne aj vlažných kresťanov, pretože Uhorsko prechádzalo sekularizáciou. Pápež 
Pius IX. vydal 30. augusta 1860 remisionálne a kompulzoriálne listiny, aby bola preskúmaná 
autenticita mučeníckej smrti a zhromaždené všetky svedectvá. Osobitne boli zozbierané sve-
dectvá o zázrakoch a znameniach na podporenie teologickej svätosti mučeníkov. Diecézna fáza 
prebiehala v Ostrihome v rokoch 1863 –  1864. Rímska fáza procesu bola ukončená až 14. sep-
tembra 1900. 

prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. 

NÁRODNÝ POCHOD 
ZA ŽIVOT 2019 

„ … podpora života nie je ni-
koho monopolom, ale je úlohou 
a zodpovednosťou všetkých.“   

(Ján Pavol II.) 

 Čo znamená byť dnes 
pro - life? Je to životný postoj, 
pri ktorom si človek uvedomuje 
a prijíma pravdu, že život každé-
ho človeka je dar, ktorý si nik 
sám nedal a nemá právo ho 
vziať ani sebe, ani inému. 

 Jednou z dôležitých foriem 
podpory života a pomoci ženám 
a rodinám v ich nečakaných ži-
votných situáciách je modlitba. 
Oveľa viac dobra vykonáme, 
ak sa za tieto ženy, matky 
a ich nenarodené deti budeme 
modliť a žehnať im a tak du-
chovne bojovať proti potratom, 
na kolenách, duchovnou adopci-
ou nenarodeného dieťaťa. 

Duchovná adopcia bola zave-
dená v Poľsku v roku 1987 
po zjaveniach Panny Márie 
vo Fatime. Je to odpoveď 
na výzvu Matky Božej, ktorá nás 
neustále pozýva k modlitbe 
posvätého ruženca, k pokániu 
a zadosťučineniu za hriechy, 
ktoré najviac zraňujú jej Nepo-
škvrnené srdce. 

Duchovná adopcia je forma 
záväzku, pri ktorom môžeme 
duchovne „ nosiť “  dieťa a po-
môcť mu, aby sa mohlo narodiť. 
Je to záväzná modlitba za dieťa, 
ktorému hrozí nebezpečenstvo 
zabitia v lone matky. Spočíva 
v modlitbe, ktorá trvá 9 mesiacov 
(je potrebné zapísať si dátum 
sľubu). Modlí sa jeden desiatok 
posvätného ruženca denne, 
k tomu každodenná predpísaná 
krátka modlitba, môže sa pridať 
i dobrovoľné predsavzatie (napr. 
častá sv. spoveď, sv. prijímanie, 
adorácie, čítanie Svätého Písma, 
pôst, boj so zlozvykmi). Výber 
dieťaťa nechávame na Boha 
(meno sa dozvieme až po smrti). 
Možno si adoptovať iba jedno 
dieťa (ďalšie až po deviatich me-
siacoch). 

25. marec - sviatok Zvestova-
nia Pána. Je aj dňom počatého 
dieťaťa, a to je príležitosťou 
pre nás všetkých k takejto forme 
záchrany nenarodeného dieťaťa. 
Zapojíme sa? Aby sme sa 
na Vianoce mohli tešiť nielen 
z príchodu nášho Spasiteľa 
medzi nás, ale aj so záchrany 
života dieťaťa, ktoré aj keď je 
pre nás neznáme, predsa 
nám môže priniesť veľkú radosť 
v srdci. 

(Slovo+,  duchovná adopcia 
počatého dieťaťa)  
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OSOBNÉ SVEDECTVO - ČLENSTVO V ZMM 
Čo pre mňa a moju rodinu znamená byť členom Združenia Zázračnej medaily? 

Sestrička Gemma nám zaslala email a požiadala nás o svedectvo ako spolu s manželkou 
prežívame aktívne členstvo v ZZM.  

Na začiatku nášho dôvernejšieho vzťahu s Pannou Máriou boli sväté misie. Počas misií v našej 
farnosti bola predstavená aj Zázračná medaila. Panna Mária povedala, že ľudia, ktorí ju budú 
nosiť s dôverou, dosiahnu veľké milosti. Nečakané uzdravenia, ochrana v nebezpečenstve tela 
i duše a nápadné obrátenie dokazujú, že Mária dodržala slovo. 

To nás veľmi oslovilo a naša túžba po týchto milostiach narastala každým dňom. Chceli 
a vytvorili sme si hlbší vzťah s našou nebeskou Mamkou, aby nás ochraňovala a svojou milosťou 
premieňala celú našu rodinu. 

Panna Mária je obdivovaná na celom svete, tak prečo by to nemohlo byť aj u nás doma 
a v našej rodine? Cez Máriu, skrz modlitbu posvätného ruženca, sme sa dostali bližšie k Ježišovi. 

Do svojich modlitieb zahŕňame tých, ktorí nás o to prosia, či už v telesných alebo duchovných 
potrebách a nezabúdame aj na duše v očistci. Modlime sa aj za našich kňazov ako trvalé pripo-
menutie nášho večného cieľa, aby sme sa neutopili v úsilí zabezpečiť svojej rodine živobytie 
a aby sme vždy mali čas aj priestor na Božie veci. 

Vo svojom živote sa snažím vidieť v každom človeku milované Božie dieťa, v ktorom prebýva 
nesmrteľná duša a prejavovať mu skutky duchovného a telesného milosrdenstva a aj takýmto 
spôsobom napÍňať Vincenskú charizmu. 

Na duchovných cvičeniach nám prednášajúci povedal, že máme vytvárať vo svojom živote 
požehnanie. A tak teraz, kdekoľvek prídem, v duchu požehnávam svojich najbližších, kamará-
tov, priateľov, aj tých, ktorých nepoznám, aby som vytváral požehnanie. Priať blížnemu dobro je 
vždy lepšie ako preklatie, čiže zlo. Aj nás Boh požehnáva v každej našej činnosti, hoci si to nie-
kedy ani neuvedomujeme –  bezo mňa nemôžete nič urobiť. 

Ďalšou našou aktivitou je rozdávanie Zázračnej medaily tým, ktorí o to majú záujem. Je to 
milosť a dar pre tých, ktorí ju prijmú. Dvakrát do roka navštívi našu domácnosť kaplnka Panny 
Márie, pri ktorej sa spoločne modlíme a ďakujeme. Pri jej odchode som si uvedomil ako nám 
chýba, a tak som si kaplnku s väčšími rozmermi vyrobil, aby sme mali prítomnosť sochy Panny 
Márie doma počas celého roka. 

Ochraňuje nás pred všetkými nebezpečenstvami duše i tela a daruje nám istotu poznania, 
že skrze Jej lásku k nám, sme oslobodení od úzkostí a strachu z toho, čo má prísť. Daruje nám 
istotu a silu vyhnúť sa hriechu, aby sme ostali čistí v srdci i mysli a mohli tak navždy stáť blízko 
pri Nej. 

Prajem si a modlím sa za to, aby v každej rodine v našej vlasti bola kaplnka s Pannou Máriou, 
a tak sme sa všetci spoločne mohli modliť ten krásny povzdych a prosbu „ Bez hriechu počatá 
Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame “ .  

Jozef Dobranský 



 

PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ MAREC 2019 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.03. piatok  
BO 17:00 

PA 18:00 

02.03.     sobota  PA 18:00 

03.03. 8. nedeľa v období cez rok  
PA 09:30 

BO 11:00 

04.03. pondelok  PA 18:00 

05.03. utorok PA 18:00 

06.03. Popolcová streda 
BO 17:00 

PA  

07.03. štvrtok PA 18:00 

08.03. piatok PA 18:00 

09.03. sobota PA 18:00 

10.03.  
1. pôstna nedeľa 

Zbierka na charitu  

PA 09:30 

BO 11:00 

11.03. pondelok PA 18:00 

12.03.  utorok BO 18:00 

13.03. streda PA 07:30 

14.03. štvrtok PA 18:00 

15.03.  piatok PA 18:00 

16.03.     sobota  BO 18:00 

17.03. 

2. pôstna nedeľa 
zbierka na opravu farského kostola 

PA 09:30 

svätá liturgia BO 11:00 

18.03. pondelok PA 18:00 

19.03. 
utorok 

slávnosť svätého Jozefa 

BO 17:00 

PA 18:00 

20.03.  streda PA 07:30 

21.03.  štvrtok PA 18:00 

22.03. piatok PA 18:00 

23.03. sobota PA 18:00 

24.03. 3. pôstna nedeľa  
PA 09:30 

BO 11:00 

25.03.  
pondelok 

Zvestovanie Pána  

BO 17:00 

PA 18:00 

26.03. utorok   

27.03. streda   

28.03. štvrtok   

29.03. piatok   

30.03. sobota PA 18:00 

4. pôstna nedeľa DV 08:00 

31.03.  
svätá liturgia PA 08:00 

 PA 09:30 

 PA 11:00 

Program sv. omší je iba orientačný pre dopredu nepredvídané okolnos-
ti. Rozhodujúce sú oznamy, ktoré sa čítajú a zverejňujú po nedeľnej 
svätej omši. Skutočné náklady na jeden výtlačok sú 0,12 €. 

ZO ŽIVOTA FARNOSTI A CIRKVI 

Stav finančných prostriedkov k 28.2.2019: 

Stav na účtoch      35 352,95 € 

Stav v pokladni        1 493,64 € 

Spolu         36 846,59 € 

 

Ročný výkaz o hospodárení vo farnosti: Parchovany 

Stav obežného majetku k 1.1.2018 

Hotovosť: 821,70 € 

Bankový účet: 20 947,08 € 

Spolu: 21 768,78 € 

PRÍJMY 

Zvonček, zbierky pre potreby farnosti: * 26 536,93 € 

Zbierky na odoslanie: 3 700,51 € 

Dary FO,PO zahraničie , Ordinariát: 2 845,00 € 

Príspevky na časopisy a knihy: 251,32 € 

Nájomne (bez odpočítania dane z príjmov) 17 961,65 € 

Úroky z vkladov: 2,81 € 

Príjmy spolu 51 298,22 € 

  

*Zbierka v 3. nedeľu za rok 2018: 10 234,68 € 

Príspevky na opravu kostola za rok 2018: 2 700,00 € 

  

VÝDAVKY 

Náklady na kostol: 5 483,22 € 

Náklady na farské priestory: 5 432,32 € 

Investičná činnosť - rekonštrukcia kostola: 10 810,45 € 

Prevádzka kancelária farského priestoru: 827,81 €  

Nákup hnut. a nehnut. majetku fary: 3 259,29 € 

Dary, príspevky PO, FO: 894,25 € 

Výdavky na organizovanie akcií: 930,02 € 

Výdavky na knihy a časopisy: 144,92 € 

Odoslané zbierky na Ordinariát: 3 700,51 € 

Príspevky do fondov Ordinariátu: 290,42 € 

Ostatné výdavky nedaňové: 2 514,60 € 

Daň z príjmu: 1 453,45 € 

Príspevok pre ABU: 568,00 € 

Výdavky spolu: 36 309,26 € 

Stav obežného majetku k 31.12.2018 

Hotovosť: 1 042,95 € 

Bankový účet: 35 714,79 € 

Spolu: 36 757,74 € 

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,  


