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SVÄTÍ KOŠICKÍ MUČENÍCI
Uctievanie košických mučeníkov - Preduršulínske obdobie kultu
V kulte košických mučeníkov sú najmenej známe, resp. neznáme udalosti
priamo spojené s kanonizačným procesom. Keďže išlo o mučeníkov,
k blahorečeniu sa zázrak nevyžadoval, ale prítomnosť a frekvencia zázrakov
pútala pozornosť teologickej komisie. Komisiu tvorili teológovia, ktorí kládli
veľkú vážnosť lekárskym svedectvám, ktoré boli niekoľkoraké a potvrdené viacerými lekármi, pretože zázraky sa týkali uzdravení.
Prvé znamenie, ktoré je spomínané v kauze košických mučeníkoch, sa viaže
na noci nasledujúce bezprostredne po vražde. Z oltára v kráľovskej kaplnke,
na ktorom slúžili omše a pri ktorej sa začalo ich martýrium, a z latríny, do ktorej
vhodili ich telá, vychádzalo v noci jasné svetlo, ktoré pozorovali aj heretici; tento jas bolo vídať ešte aj v Hertníku (možno predpokladať, že aj v Nižnej Šebastovej), kým tam boli uložené ich telá. Rímska komisia tento jav skúmala, samozrejme, že očité svedectvá nebolo možné dohľadať pre odstup storočí,
ale všeobecné rozšírenie tohto znamenia v dokumentoch viedlo komisiu
k záveru, že ide o pravdivé znamenie.
Zvláštna, priamo zdokumentovaná udalosť, ktorej bol pripísaný nadprirodzený pôvod, sa stala v noci 4. októbra 1634 u klarisiek v Trnave. Najprv mníška
Teogénia a potom aj sestra Beatrix videli za oknami svojich ciel košických
mučeníkov obkolesených lúčmi svetla a počuli pri tom koncertnú hudbu.
Prvý známy zázrak sa viaže na sestru Žofiu Partingerovú, klarisku v Trnave,
ktorá bola dlhé roky veľmi chorá, mala bolesti, chodila skrčená o palici. V nádeji
na uzdravenie sa modlila k mučeníkom pred ich ostatkami, ktoré vtedy uchovávali práve klarisky. Bola uzdravená a až do smrti nepotrebovala žiadnu opornú
bakuľu.
V roku 1638 od narodenia krívajúca sestra Žofia sa modlila nad rakvou mučeníkov a po hodine modlitieb bola úplne zdravá. V tom istom dome žila aj mníška Terézia Bihariová (Bihary), ktorá mala na obidvoch nohách nejaké patologické výrastky a na stehne nevyliečiteľnú otvorenú ranu a nedokázala jej pomôcť
žiadna liečba. Sestra Žofia Partingerová ju svojím príkladom povzbudila,
aby prosila košických mučeníkov o pomoc odriekaním modlitieb pri relikviách.
Po niekoľkých dňoch modlitieb bola uzdravená v roku 1653.
V roku 1658 mníška Pelágia Sentgahiová (Szentgahy) bola ochrnutá a obidve
ruky mala vykrútené do strán. Ani jej nepomáhala nijaká liečba. Okrem modlitieb jej prikladali na ruky a telo kosti mučeníkov a bola uzdravená, obnovil sa
jej nervový systém a narovnali pokrivené ruky.
V tom istom roku sestra Praxeda bola vyliečená z dny. Priložením rúk
na truhlu vyzdravela aj sestra Viktória. V tom istom roku 1658 mníšky Jakuba
a Viktória počuli v sakristii, kde bola uložená rakva, akoby hlas kazateľov
a videli blýskavé svetlo vchádzajúce do truhly, tiež počuli výrazný rachot;
okolo truhly bola akoby brána, ktorú abatiša kľúčom odomkla a práve vtedy
začuli hlas.
V roku 1658 chceli truhlu ukradnúť zlodeji (cínová rakva vyzerala
ako striebro), ktorí keď začuli zvnútra lomoz a hluk, preľakli sa a ušli.
V roku 1668 mala mníška Dorota veľmi ukrutné črevné problémy
a po pobozkaní truhly bola uzdravená. V roku 1678 mníška Kolumba mala vážnu chorobu zadnej časti panvy a bolesti kolien; po dotyku truhly ozdravela.
V roku 1689 panna Judita Magdaléna nemohla dýchať ani ústami ani nosom;
s voskovicou sa priblížila k truhle a prosila o uzdravenie a podľa svedectiev
bola vyslyšaná. V tom istom roku istá žena priniesla voskovú sviecu k truhle
Božích služobníkov, aby jej dcérke Barbore prestala horúčka a bola vyslyšaná.
V roku 1690 istá mníška bola už v smrteľnej agónii, keď bola po prosbe
k mučeníkom vrátená do života. V roku 1691 mníška Kristína darovala mučeníkom voskovicu a bola uzdravená z choroby hrdla. V roku 1692 mníška Františka
bola uzdravená z choroby hlavy a iná mníška Kornélia od iných bolestí,
keď pri truhle mučeníkom obetovali voskovice ako votívny dar. Všetky tieto
svedectvá pochádzali od klarisiek a v roku 1784 sa ako svedectvá dostali
do ostrihomského arcibiskupského archívu, odkiaľ boli vyzdvihnuté v 19. storočí. Vyšetrujúca komisia svedectvo klasických mníšok prijala, pretože išlo
o dôveryhodné osoby, náhlych a nevysvetliteľných uzdravení bolo veľa a všetky
matky a sestry verili, že sa tak stalo na príhovor košických mučeníkov.

prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.

NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT
2019
„ T úžil som stretnúť moju biologickú mamu,
najmä sa uistiť, že sa má dobre a poďakovať jej,
pretože som rád, že som neskončil ako potrat. “
(Steve Jobs)

Láska a spravodlivosť majú byť základom
nášho postoja ku každému človekovi. V lone
matky i na smrteľnej posteli. Má tú istú dôstojnosť, tú istú nenahraditeľnú úlohu vo svete svojho nebeského Otca. Nik sa nemôže považovať
za nepohodlného, za príťaž, odpadok,
ktorý možno bez problémov zahodiť. V žiadnej
etape svojho života, ani v prvej, ani v poslednej.
Neexistuje žiadna čarovná méta, ktorú treba prekročiť, aby sme „ zhluk buniek “ , ktorý je samostatným organizmom, mohli nazvať ľudskou bytosťou. Žiadne fanfáry, žiadne ohňostroje. Človek
je človekom. Rastie v tichu a nenápadne, je požehnaním od nášho Stvoriteľa.
Nie každé dieťa je však počaté v láske,
v manželstve, v radostnom očakávaní. Vtedy je
žena (často opustená a sama) postavená tvárou
v tvár rozhodnutiu, ako prijať nový život,
v obave a strachu, ako to zvládne. Niekedy nenachádza východisko z tejto situácie a rozhoduje sa
pre interupciu. Nemá vo svojom okolí nikoho,
kto by jej pomohol, podal pomocnú ruku, poradil
jej. Aj nám sa môže stať, že stretneme ženu,
ktorá sa v situácií neželaného tehotenstva rozhodne zabiť svoje dieťa. Nezostaňme pasívni!
Skúsme sa k nej priblížiť a získať jej dôveru.
Pokúsme sa zistiť čo prežíva a z čoho plynú jej
obavy. Podporme v nej radosť z toho, že sa stala
mamou. Hovorme jej o jej dieťati, ktoré ju v tejto
chvíli veľmi potrebuje. Skúsme poukázať na príklady iných matiek, ktoré uprostred ťažkostí prijali
nový život a neskôr im priniesol veľkú radosť
a požehnanie. Zistíme, akú pomoc by táto matka
potrebovala a skúsme hľadať konkrétne riešenia.
Zmobilizujme ľudí do modlitbového boja.
Ženu môžeme nasmerovať na organizácie,
ktoré jej dokážu pomôcť v konkrétnych potrebách. Jednou z takýchto organizácií je „ Fórum
života “
so svojou poradňou
„ Alexis “ ,
ktorá okrem iného pomáha ženám s neželaným
tehotenstvom a ukazuje im, že potrat vôbec
nie je jediným riešením. Okrem poradenskej služby poskytujú aj finančnú a materiálnu pomoc
týmto ženám. Pomáha aj ženám, ktoré sa nevedia vyrovnať so stratou svojho dieťaťa a trpia
popotratovým syndrómom. Ďalšou oblasťou je
pomoc pri chýbajúcej podpore zo strany partnera a rodiny, zladenia štúdia a tehotenstva, možnosti utajeného pôrodu a pomoci pri zdravotných problémoch počas tehotenstva.
(www.alexisporadna.sk)
Ďalšou formou pomoci je projekt „ Zachráňme
životy “ so systémom pravidelnej mesačnej finančnej výpomoci určenej na záchranu počatého
dieťaťa a pomoc jeho matke. Spolupracujú
s inými organizáciami a krízovými centrami,
ktoré odborne pracujú s tehotnými ženami, matkami s deťmi v núdzi po celom Slovensku.
(www.zachranmezivoty.sk)
Organizácia „ Áno pre život“ sa tak isto zameriava na dievčatá, ženy a matky s deťmi,
ktoré sa nachádzajú v krízových životných situáciách. Súčasne prevádzkuje aj bezplatnú Linku
pomoci 0800 12 00 24, kde môže žena v krízovej
situácii získať informácie o pomoci.
(www.anoprezivot.sk)

Pokračovanie na ďalšej strane

Z hľadiska našej konkrétnej možnosti pomoci ženám,
o ktorých sa dozvieme, že nechcú prijať svoje dieťa,
je aspoň naša blízkosť pri nich, nasmerovanie na miesta,
kde je možná adekvátna pomoc. V neposlednom rade je
to ale aj konkrétna modlitba za matku a jej počaté dieťa,
prípadne pomoc, napríklad aj finančná, organizáciám
a projektom, ktoré takéto formy pomoci zabezpečujú.
https://bratislavazazivot.sk/ponukame-pomoc/

Slovo +

ZO ŽIVOTA FARNOSTI A CIRKVI
Ročný výkaz o hospodárení vo farnosti:
Parchovany - filiálka Božčice
Stav obežného majetku k 1.1.2018

PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ APRÍL 2019
Dátum

Deň

Miesto

Čas

01.04.

pondelok

PA

18:00

02.04.

utorok

BO

18:00

03.04.

streda

PA

18:00

04.04.

štvrtok

PA

18:00

05.04.

piatok

BO

17:00

PA

18:00

06.04.

sobota

PA

08:00

07.04.

5. pôstna nedeľa

PA

09:30

BO

11:00

Hotovosť:

1 638,17 €

Bankový účet:

0,00 €

08.04.

pondelok

PA

15:30

Spolu:

1 638,17 €

09.04.

utorok

PA

15:30

10.04.

streda

PA

15:30

PRÍJMY (výnosy)
Zvonček:

3 735,15 €

11.04.

štvrtok

PA

15:30

Zbierky na odoslanie: poslané/zverejnené s farnosťou
Parchovany (3 700,51 €)

12.04.

piatok

PA

15:30

Zbierky pre potreby farnosti:

490,00 €

13.04.

sobota

PA

18:00

Dary fyzických osôb:

150,00 €

14.04.

Kvetná nedeľa

BO

08:00

PA

09:30

15.04.

pondelok

PA

18:00

16.04.

utorok

BO

18:00

17.04.

streda

PA

07:30

18.04.

Zelený štvrtok

PA

18:00

19.04.

Veľký piatok

PA

15:00

20.04.

Biela sobota

PA

20:00

21.04.

Veľkonočná nedeľa
zbierka na opravu farského kostola

BO

08:00

PA

09:30

Veľkonočný pondelok

DV

08:00

svätá liturgia

PA

08:00

PA

09:30

BO

11:00

Ostatné príjmy, nedaňové:

18,10 €

Príjmy spolu

4 393,25 €

VÝDAVKY
Náklady na kostol - energie:

1 248,76 €

Bohoslužobné a lit. pomôcky:

67,15 €

Kostol - opravy:

44,07 €

Nákup vybavenia kostola:

94,45 €

Iné náklady na kostol:

247,83 €

Kancelárske výdavky:

21,65 €

Dary, príspevky PO, FO:

100,00 €

Organizovanie slávnosti:

219,49 €

Príspevky do fondov Ordinariátu:

46,10 €

Ostatné výdavky nedaňové:

22.04.

463,00 €

Výdavky spolu:

2 552,50 €

Stav obežného majetku k 31.12.2018
Hotovosť:

3 478,92 €

Bankový účet:

0,00 €

Spolu:

3 478,92 €

23.04.

utorok

PA

18:00

24.04.

streda

PA

07:30

25.04.

štvrtok

PA

18:00

26.04.

piatok

PA

18:00

27.04.

sobota

PA

18:00

2. veľkonočná nedeľa
(za farnosť)

DV

08:00

svätá liturgia

PA

08:00

PA

09:30

BO

11:00

Stav finančných prostriedkov k 31. 3. 2019:
Stav na účtoch
Stav v pokladni
Spolu

31 695,20 €
1 199,13 €
32 894,33 €

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 €.

28.04.

29.04.

pondelok

PA

18:00

30.04.

utorok

BO

18:00

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

