Naši košickí mučeníci

LIST

(pokračovanie z predošlej strany)
Hajdúsi, povstalci sedmohradského 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. septembra 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 sv. pápež Ján Pavol II. Mnohí sme toho boli svedkami.

Týždenník
farského
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Svätý Marek Križin (Crisinus, Körösi; 1588/9 Križevci, dnes Chorvátsko – 7.9.1619 Košice,
dnes Slovensko), katolícky kňaz, ostrihomský 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 magister 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.

400. výročie
1619 - 2019

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
chudobných 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 slávnostné sľuby
v Humennom, predtým si tu zrejme vykonal exercície.

(1) zdržovanie sa mäsitého pokrmu
(2) skutok nábožnosti:
účasť na svätej omši
alebo krížová cesta
alebo bolestný ruženec
(3) čítanie Svätého písma trvajúce aspoň 10 minút
(4) skutok lásky blížnemu:
návšteva chorého s konkrétnym prejavom pomoci
alebo návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých
alebo hmotná pomoc chudobným či viacdetným rodinám a pod.
(5) zrieknutie sa sledovania televíznych programov (okrem správ)
alebo fajčenia
alebo alkoholických nápojov
alebo iné sebazaprenie
(Direktórium 2019, s. 42)

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 predmety 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.
(pokračovanie nabudúce)
(prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.)
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XIX.

2. PÔSTNA NEDEĽA

17. 3. 2019

PÔSTNA DISCIPLÍNA
1. Popolcová streda a Veľký piatok sú dňami zdržiavania sa mäsitých pokrmov a pôstu.
2. Všetky piatky v roku sú dňami pokánia. Veriaci v tieto dni konajú pokánie
niektorým z nasledujúcich spôsobov:

Všemohúci Bože, ty si svojho Syna a jeho panenskú matku
zveril vernej ochrane svätého Jozefa; daj, prosíme, aby tvoja
Cirkev, pod ochranou Pánovho pestúna, ustavične pracovala na
spáse všetkých ľudí. Skrze Krista, nášho Pána.
Aktuálne číslo LISTU SV. LADISLAVA nájdete aj na farskej internetovej stránke.
www.knv.rimkat.sk

Liturgický program

Oznamy

KOŠICKÁ NOVÁ VES
Pondelok - 18.3. 2019
15. 55
večeradlo
16. 45
sv. omša

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40
+ Alžbeta Guzejová, Ján, Štefan, Michal

Utorok - 19.3. 2019
16. 45
sv. omša

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
*sv. zmierenia 16.15 - 16.40
+ Mária a Štefan Nagy-Tkáč
uctenie relikvií sv. košických mučeníkov

Streda - 20.3. 2019
7. 00
sv. omša

+ Štefan Pufňák

Štvrtok - 21.3. 2019
15. 30
adorácia
16. 45
sv. omša

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40
+ rodičia a súrodenci

Piatok - 22.3. 2019
16. 45
krížová cesta
sv. omša

+ Adam Gungl

Sobota - 23.3. 2019
7. 00
sv. omša

+ Peter Krištof

*sv. zmierenia 16.15 - 16.40

NEDEĽA - 24.3. 2019
8. 00
sv. omša
11. 00
sv. omša
14. 30
pôstne zamyslenie
krížová cesta

3. PÔSTNA NEDEĽA
+ Mária Nagyová-Weisová
+ Mária, Andrej a ich rodičia, Andrej
„Obnoviť túžbu po vernosti” (sv. košickí mučeníci)

Piatok - 22.3. 2019
15.00
krížová cesta
3. PÔSTNA NEDEĽA
za farnosť

Služba lektorov
8.00 hod.

3. PÔSTNA NEDEĽA 24.3. 2019

1. čítanie
Anna Gunglová
2. čítanie
Emília Beňáková
spoloč. modlitby Darina Ondrušová

11.00 hod.

1. čítanie
Dušan Mikloš, Ing.
2. čítanie
Ladislav Pytel
spoloč. modlitby Katarína Pastorová

Texty liturgických čítaní nájdete na www.lc.kbs.sk

Upratovanie
23.3. KNV IV. skupina

Poďakovanie
Vážený pán farár, výpomocný duchovný a milí veriaci, ďakujeme Vám za možnosť
zorganizovať charitatívny predaj výrobkov vo Vašej farnosti. Vďaka Vašim otvoreným srdciam
a prejavu milosrdenstva voči chudobným, sme vyzbierali 394,21 €.
Darované financie použijeme na zaplatenie nájmov a liekov pre tieto rodiny. Zaplatiť nájom je
pre nich každomesačný boj. Rovnako aj doplatenie alebo kúpenie liekov pre deti, keď sú choré.
Vďaka Vášmu daru sa im mnohým rodinám uľahčí ich ťažká situácia.
Nech Pán odmení Vašu štedrosť požehnaním celej farnosti.
Soňa Vancáková, riaditeľka OZ Maják nádeje

Naši košickí mučeníci

HRAŠOVÍK

NEDEĽA - 24.3. 2019
9. 30
sv. omša
14. 00
krížová cesta

*Dnes sú kríž. cesty o 14.30 hod. v KNV (muži) s pôst. zamyslením, v Hrašovíku o 14.00 hod.
*V utorok na slávnosť sv. Jozefa budú v KNV relikvie troch sv. košických mučeníkov. Zároveň
pokračuje Deviatnik k týmto svätcom. V čase prítomnosti relikvií v našom chráme možno pri ich
uctení získať úplné odpustky. Na sv. omšu ste všetci srdečne pozvaní.
*V piatok o 16.45 hod. bude kríž. cesta a sv. omša za účasti (prvoprijímajúcich) detí i katechéza.
*Všetkých (osobitne deti a mládež) pozývam na pobožnosti krížovej cesty v piatok a v nedeľu.
Aktívna účasť na rozjímaní o Ježišovom utrpení a smrti nám poslúži na dôstojnú prípravu k VN.
*Zbierka na charitu: KNV 306,90 a Hrašovík 32,- €. PBZ za Vaše milodary.
*Ponúkame Vám Katolícke noviny na duchovné čítanie za 0,70 €.
*Pokračuje obnova dlažby okolo kostola (II. etapa; nerealizovaná r. 2018). Počas stavebných prác
používajte prosím vymedzené vstupy a dbajte na svoju bezpečnosť.
*Ďakujem Vám za milodary, ktorými prispievate na obnovu farského kostola (oltár PM a vonkajšia
dlažba) v kancelárii FÚ alebo na č.ú. SK97 0900 0000 0004 4236 5787 (pozn. milodar na kostol).

Modlitba ruženca
Hrašovík VI. skupina

Tomáš Ondruš

Košickí mučeníci ako kanonizovaní katolícki kňazi sú kňazmi Košickej arcidiecézy uctievaní
ako vzory, ktoré celé presbytérium spájajú a povzbudzujú vo viere a službe Kristovi.
Rímske martyrológium (2004), čiže liturgická kniha, ktorá je oficiálnym zoznamom katolíckych
svätých, k 7. septembru (1619) na 15. mieste v poradí tohto dňa uvádza liturgickú spomienku:
„V Košiciach v karpatských horách svätých mučeníkov Marka Križina, ostrihomského kňaza,
Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého, kňazov zo Spoločnosti Ježišovej, ktorí sa nenechali
donútiť zaprieť katolícku vieru ani pochlebovaním, ani vyhrážkami, ba ani mučením ohňom.“
Božím riadením sa ich príbehy 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
osamostatnenie košickej jezuitskej misie; popritom sa venovali pastorácii nemnohých miestnych
katolíkov.
(pokračovanie na ďalšej strane)

Myšlienka týždňa
„Pôst stavia hrádze prúdu reči, utišuje nepokoj, chráni poslušnosť, upokojuje spánok,
uzdravuje telo a utišuje dušu.“ (sv. Ján Klimak)

