
 

SVÄTÍ KOŠICKÍ MUČENÍCI  
Záver 

Tento náčrt dejín kultu Košických mučeníkov sa síce špeciálne týkal týchto 
troch svätcov, ale per analogiam ukazuje život klasického pútnického miesta, 
vieru ľudí, najmä žien, spôsob, ako bol uctievaný predmet kultu, kedy, aké 
úkony s ním boli späté, aké modlitby boli často odriekané. Typickým preja -
vom archaickej zbožnosti bolo dotýkanie sa truhly a ľahnutie na ňu. Ako dar 
sa prinášali voskové sviece, ale aj strieborné dary, ako sa zachovali napr. pri 
relikviách v košickej katedrále na oltári Troch košických mučeníkov. 

Povesť Košických mučeníkov bola v Uhorsku i okolitých krajinách silná, 
prežila aj rozpad monarchie, aj keď si mučeníci na Slovensku po roku 1918 
hľadali svoje miesto, boli prijatí a viera súčasnej generácie priviedla muče -
níkov ku kanonizácii; mentalita košického presbytéria sa od uhorských čias 
menila len pozvoľna, no autonómnosť diecéznej správy a isté predsudky 
voči Košickej diecéze v medzivojnovom období zo strany československej 
vlády spôsobili, že kult pretrvával len v Košiciach. Je výsledkom kontinuitnej 
duchovnej formácie: v Košickej arcidiecéze nikto nerozlišuje, že nejde o nie 
domácich kňazov, ale o dvoch jezuitov a ostrihomského kanonika, hoci 
okolité národy si „ oddelili svojich “ : Chorváti Križina, Poliaci a pod ich 
vplyvom Nemci Grodeckého. Len Košičania ich uctievajú ako trio a sú po sv. 
Ondrejovi apoštolovi neoficiálnymi spolupatrónmi arcibiskupstva; jezuiti ich 
uctievajú ako patrónov svojej provincie, predtým viceprovincie. Trnavčania si 
mučeníkov veľmi nectia, hoci v ich meste je podstatná časť relikvií; je to po -
chopiteľné, pretože tam existuje oveľa silnejší kult Trnavskej Panny Márie so 
silným príbehom uchránenia mesta pred smrteľnou epidémiou. Dôležitým 
momentom v kulte mučeníkov v Košickej diecéze bolo to, že sa stmelilo 
kňazské presbytérium ešte za totality a táto jednota pod patronátom týchto 
svätcov trvá už dve kňazské generácie, aj po spoločenských zmenách, pre -
tože ich príklad je stále oslovujúci. Krv mučeníkov nie je požehnaním len pre 
Košice, východné Slovensko, alebo Trnavu, či Ostrihom, alebo všeobecne 
pre katolíkov, ale aj pre rozvíjajúci sa ekumenizmus, pretože pápež Ján Pa -
vol II. v deň kanonizácie Košických mučeníkov navštívil aj pamätník obetí tzv. 
prešovských jatiek, udalosti interpretovanej ako martýrium protestantov 
v Prešove; dnes je na tom istom mieste umiestnený pamätník svätého pá -
peža Jána Pavla II. Vernosť Kristovi a Cirkvi za cenu obetovania vlastného 
života je vždy príkladom. 

Podnety na uživotnenie 

Pápež Ján Pavol II. miloval svätých, rád putoval po miestach, ktoré boli 
spojené s ich životom. Jedným z dôvodov umučenia Košických mučeníkov 
bola vernosť rímskemu pápežovi. Keď nastal čas, rímsky pápež prišiel 
v osobe ďalšieho nástupcu osobne do Košíc, aby im osobne poďakoval. To 
poďakovanie nazývame svätorečenie. Svätý pápež chcel navštíviť a pomodliť 
sa na mieste, kde kvôli nemu zomreli traja svätí muži. Pápež sa modlil na 
mieste, odkiaľ odišli domov do neba. A tak sa v našom príbehu z okružnej 
púte v čase a priestore za ich kultom vraciame tam, kde sa všetko začalo: do 
Košíc. Košice majú silný príbeh stelesnený v Dóme svätej Alžbety, ktorý 
v stredoveku ukrýval relikviu Svätej krvi, ktorá vznikla v staršom Kostole 
svätej Alžbety na tom istom mieste. Dóm púťami a architektúrou oslávil 
mesto, ktoré si svoju slávu a význam podržalo dodnes. Ale keby nebolo 
Košických mučeníkov, do Košíc by neprišiel moderný svätec, ktorý je Košickej 
arcidiecéze taký vzácny: Ján Pavol II. Krátko pred pontifikálnou návštevou, 
31. marca 1995, povýšil naše biskupstvo na sídlo cirkevnej provincie a prvý 
arcibiskup metropolita dostal z rúk tohto pápeža pálium na svoje ramená 
počas kanonizačnej slávnosti priamo v Košiciach. Košickí mučeníci tak stoja 
i pri zveľadení cirkevnej organizácie. V našej pamäti patria k sebe: traja 
mučeníci, Ján Pavol II. a košický arcibiskup. Už sme si spomínali, že náhoda 
neexistuje. Košickí mučeníci siali štedro, preto žatva bola bohatá. Aj my 
máme byť štedrými rozsievačmi, najmä ak sa hlásime k odkazu našich mu -
čeníkov.  

prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. 
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„ P otrat nikdy nie je odpoveďou, ktorú ženy 
a rodiny hľadajú. “  (pápež František) 

Pravdy o hormonálnej antikoncepcii  

 Slovo „ antikoncepcia “  je odvodené z latin -
ského slova anti - concipere, t.j. proti počatiu. 
Ide o rôzne umelé prostriedky, ktoré zabraňujú 
počatiu. Medzi nimi „ vyniká“  hormonálna anti -
koncepcia. Už celé storočie sa antikoncepcia pre -
dáva ako „ bezpečná “  alternatíva k potratom. 

Plodnosť dospelého človeka je jednoznačným 
atribútom jeho zdravia v tzv. fertilnom (plodnom) 
veku, ktorý je u ženy ohraničený približne pubertou 
a menopauzou. Umelé –  aj keď dočasné –  
zablokovanie plodnosti ženy je teda krokom 
od zdravej ženy k pacientke, ktorá sa dobrovoľne 
stáva „ nie zdravou “ . K tomu môžeme pripočítať 
nežiaduce účinky antikoncepcie od menej závaž -
ných až po zdravie a život ohrozujúce. 

Antikoncepčný účinok hormonálnej antikoncepcie 
spočíva hlavne v zabránení dozretia a uvoľnenia 
ženského vajíčka. Okrem toho spôsobujú zahustenie 
hlienu krčka maternice, ktorým neprejdú mužské 
pohlavné bunky, potom ovplyvňujú motilitu vajíč -
kovodov. Posledným –  abortívnym účinkom je 
ovpyvnenie sliznice maternice, ktorá nie je schopná 
prijať už oplodnené vajíčko, ak zlyhali predchádza -
júce antikoncepčné účinky. Takže v konečnom dô -
sledku ide o potrat, ktorý si žena ani neuvedomuje. 

Medzi nežiaduce účinky menej význačné patria 
bolesti hlavy, nevoľnosť až zvracanie, bolesti brucha, 
chrbta, emočná labilita so sklonom k depresívnym 
stavom, prírastok hmotnosti. Závažným nežiaducim 
účinkom ohrozujúcim život ženy je tromboembo -
lická choroba s tvorbou krvných zrazenín, 
pričom riziko stúpa u žien nad 35 rokov, fajčiarok, 
s cukrovkou a obezitou. Stúpa aj celoživotné riziko 
karcinómu prsníka, krčka maternice, pečene, riziko 
kardiovaskulárnych komplikácií. Existujú dostatočné 
dôkazy, že užívanie hormonálnej antikoncepcie 
počas adolescencie a rannej dospelosti vedie 
k zmenám štruktúry a funkcií mozgu. 
U adolescentných užívateliek hormonálnej antikon -
cepcie stúpa riziko prvého pokusu o samovraždu 
až 2 -násobne.  

Najväčším zločinom je podávanie antikoncepcie 
mladým dievčatám, ktorým údajne upravujú ne -
pravidelnosti menštruačného cyklu, zlepšujú akné. 
Užívanie antikoncepcie však neupravuje prirodzený 
menštruačný cyklus, ale ho potláča. Zabraňuje 
dozrievaniu folikulov, uvoľneniu vajíčka (ovulácii) 
a tvorbe žltého telieska, čiže na úrovni vaječníkov 
potláča všetky tri fázy fyziologického menštruačné -
ho cyklu. Okrem toho brzdí rast sliznice maternice 
a potláča tvorbu faktorov, ktoré sú potrebné 
na uhniezdenie oplodneného vajíčka. Podávané 
hormóny však vyradia z činnosti jej vlastný systém 
a nahradia ho umelým cyklom s pseudokrvácaním, 
ide o nepravú alebo falošnú menštruáciu.  Presne 
tieto dievčatá sú neskôr typickými kandidátkami 
na neplodnosť. V pätnástich začnú brať antikon -
cepciu, v dvadsiatich ôsmich ju vysadia, v tridsiatich 
sa potom liečia na neplodnosť a neskôr hľadajú 
možnosti umelého oplodnenia.  
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PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ JÚN 2019 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.07. pondelok BO 18:00 

02.07.  utorok PA 18:00 

03.07. streda PA 18:00 

04.07. štvrtok PA 18:00 

05.07. 
piatok 

Slávnosť svätých Cyrila a Metoda 

BO 08:00 

PA 09:30 

06.07. sobota  PA 18:00 

07.07.   14. nedeľa v období cez rok 
BO 08:00 

PA 09:30 

08.07. pondelok PA 18:00 

09.07.  utorok BO/DV  

10.07. streda PA 07:30 

11.07. štvrtok PA 18:00 

12.07.  piatok PA/DV  

13.07.     sobota PA/DV  

14.07. 15. nedeľa v období cez rok 

BO/DV 08:00 

PA 09:30 

BO/DV 11:00 

15.07. pondelok PA 18:00 

16.07. utorok BO 18:00 

17.07.  streda PA 07:30 

18.07.  štvrtok PA 18:00 

19.07.  piatok PA 18:00 

20.07.  sobota BO 18:00 

21.07. 
16. nedeľa v období cez rok 

zbierka na opravu farského kostola   

PA 09:30 

BO 11:00 

22.07.  pondelok PA 18:00 

23.07. utorok BO 18:00 

24.07.  streda PA 07:30 

25.07. štvrtok  PA 18:00 

26.07. 
piatok  

slávnosť titulu filiálneho kostola  
BO 18:00 

27.07. sobota   PA 18:00 

28.07.  

17. nedeľa v období cez rok DV 08:00 

svätá liturgia PA 08:00 

 PA 09:30 

odpustová slávnosť BO 10:30 

29.07.  pondelok PA 18:00 

30.07. utorok Bo 18:00 

31.07 streda PA 18:00 

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

Pomerne často sa takmer všetci vďaka masívnej 
a dlhoročnej reklame stretávame s konštatovaním, že hor -
monálna antikoncepcia pôsobí pozitívne na zdravie a krásu 
ženy, a zároveň zabezpečuje plnohodnotnú 
a „ bezpečnú “  sexualitu. Nemôžeme však nevidieť ne -
žiaduce a potratové účinky. Ak chceme hovoriť aj 
o rovnoprávnom postavení žien a o spravodlivosti aj v tejto 
oblasti musíme priznať, že muži vstupujú do tohto procesu 
v plnej, prirodzenej a neporušenej hormonálnej výbave, 
kým u žien to tak nie je. Ženy preberajú na seba zodpo -
vednosť za „ bezpečnú “  sexualitu aj za cenu svojho 
zdravia. Je to o to horšie, že zdravie budúcej generácie 
bude závisieť predovšetkým od zdravia manželiek a matiek, 
telo ktorých je miestom začiatku, vývoja a zrodenia nového 
života. 

/www.forumzivota.sk/ 

PUTOVANIE RELIKVIÍ SV. VINCENTA 

DE PAUL  

Tím členov vetiev vincentskej rodiny pod záštitou Misijnej 
spoločnosti sv. Vincenta de Paul a Spoločnosti dcér kres -
ťanskej lásky pripravuje putovanie relikvií (telesných po -
zostatkov) sv. Vincenta de Paul po území Slovenskej 
a Českej republiky. Organizačný tím informuje všetkých 
ľudí dobrej vôle, že v čase od 26. septembra do 15. de -
cembra 2019 bude po rôznych miestach Slovenskej 
a Českej republiky putovať relikviár životnej veľkosti 
(80x60x200cm) s pozostatkami sv. Vincenta de Paul. 

Cieľom tohto putovania bude oboznámiť verejnosť 
so životom a dielom tohto veľkého francúzskeho svätca 
sedemnásteho storočia, ako aj priniesť jeho orodovanie 
a milosti vyprosené jeho prostredníctvom k ľuďom, 
ktorí to najviac potrebujú a ktorí o ne prosia. Zúčastnení si 
budú môcť na rôznych miestach uctiť pozostatky sv. Vin -
centa, dozvedieť sa viac o živote svätých inšpirovaných jeho 
charizmou a vzorom, ako aj o dielach, ktoré boli založené 
v duchu vincentskej charizmy. 

Svätý Vincent navštívi okrem väčších miest a katedrál 
aj farské kostoly v obciach, kde pôsobia jednotlivé vetvy 
vincentskej rodiny, hospice a školy, sesterské domy 
a kňazské semináre a iné miesta, ktoré sa dotýkajú jeho 
charizmy –  ohlasovať radostnú zvesť Evanjelia ľuďom 
na okraji spoločnosti a formácia diecézneho kléru. 

Súčasťou prípravného programu bude zoznámenie ve -
rejnosti so sv. Vincentom a jeho charizmou skrze rôzne 
médiá. Pripravené sú rozhovory s predstavenými a členmi 
jednotlivých vetiev vincentskej rodiny o Vincentovi, 
vincentských svätých ako aj samotných vetvách; dokumenty 
o charizme, ktorá je taká aktuálna a potrebná pre dnešný 
svet; ako aj zamyslenia v duchu tejto charizmy do každo -
denného života. K dispozícii bude stránka na Facebooku: 
facebook .com/putovaniere l ikv i i  a Instagrame: 
instagram.com/putovanierelikvii, kde sa budú môcť vše -
tci zoznámiť so sv. Vincentom a dozvedieť sa viac o puto -
vaní relikvií.  


