
Privítame relikvie Svätých košických mučeníkov  
Položili životy za vieru v roku 1619  

            Príbeh košických mučeníkov sa odohráva začiatkom 17. stor., kedy na našom území vypukli 

boje protestantov proti katolíkom. Postavenie kráľovského miestodržiteľa vtedy zastával Andrej Dóczy, 

verný korune. Začiatkom septembra roku 1619 sa pod hradbami mesta utáborili Betlenove vojská na 

čele s veliteľom Jurajom I. Rákoczim. Košice však mali dobré opevnenie, na ktoré vojaci neboli 

pripravení a násilím dnu vniknúť nevedeli. Vnútri mesta sa však nachádzali sedmohradskí prívrženci, 

ktorí po rokovaní dosiahli otvorenie mestským brán aj proti vôli kapitána. Betlenove vojská uväznili 

Dóczyho v Levočskom dome a pred jeho dvere postavili stráž. Vnútri sa však nachádzali aj traja 

katolícki kňazi. Dvaja z nich, 36-ročný Štefan Pongrácz a 35-ročný Melichar Grodziecki, patrili k 

jezuitom a boli duchovnými otcami košických katolíkov. Marek Križin (Križevčanin), ostrihomský 

kanonik, ktorý mal v tom čase 30 rokov, prišiel do Krásnej nad Hornádom spravovať majetky bývalého 

benediktínskeho opátstva. Vojská mali nariadené izolovať ich a držať o hlade aj smäde. Protestanskí 

predstavitelia ich navštevovali so žiadosťou o zrieknutie sa ich viery. Kňazi však rezolútne odmietli. 

Keďže nemohli splniť ani požiadavku o výkupné, protestanti im pohrozili smrťou a kňazi vedeli, že to 

myslia vážne. Preto sa navzájom vyspovedali a nahlas sa modlili. Krátko po polnoci zo 6. na 7. 

septembra sa do ich izby vrútil kalvínsky kazateľ Alvinczi spolu so skupinou ozbrojencov. Ako prvého 

zrazili na zem Štefana Pongrácza, poviazali ho a jeho i druhého jezuitu, Melichara Grodeckého, nútili, 

aby sa stali kalvínmi. Po ich odmietnutí nastalo kruté mučenie, pričom najviac si odniesol práve 

Pongrácz. Zavesili ho za ruky na povalu, odrezali mu časť tela a pálili ho, až mu vyšli vnútornosti. 

Grodzieckeho dobodali a nakoniec sťali. Kanonika Križina medzitým nabádali, aby bojoval proti 

„cudziemu tyranstvu“ a začal vyznávať „uhorské náboženstvo“. Keď odmietol, mučili ho ohňom a taktiež 

sťali. Tri nehybné dokrvavené telá nakoniec vyhodili do odpadovej žumpy Levočského domu. Pongrácz 

však nebol mŕtvy, podľa výpovedí svedkov žil ešte 20 hodín, počas ktorých sa z posledných síl nahlas 

modlil. Keď sa to ráno dozvedeli obyvatelia mesta, zostali zhrození. Čin odsúdili dokonca aj mnohí 

protestanti. Katolíci ich telá od Betlena žiadali, aby ich mohli dôstojne pochovať, no sedmohradské 

knieža to dovoliť nechcelo. Preto ich košický senát nechal tajne pochovať na neznámom mieste. Ich 

telesným pozostatkom sa dostalo patričnej úcty až o pol roka neskôr. Zaslúžila sa o to manželka 

uhorského palatína Žigmunda Forgácha Katarína, rodená Pálffyová, ktorá prijala Betlenovo pozvanie 

do tanca na jednej hostine len pod podmienkou, že bude môcť umučených kňazov patrične pochovať. 

Betlen súhlasil. Ich pozostatky boli najprv uložené v Nižnej Šebastovej. Odtiaľ cestovali do Hertníka, 

kde mali Forgáchovci svoje majetky, potom sa dostali do trnavského kláštora klarisiek. Neskôr bola 

časť relikvií prevezená do uršulínskeho a časť do jezuitského kostola. Košickí mučeníci boli 

blahorečení 15. januára 1905 pápežom Piom X. a o 90 rokov neskôr ich Ján Pavol II. pri príležitosti 

návštevy Slovenska v roku 1995 vyhlásil za svätých. Ich liturgická pamiatka sa slávi na výročie ich 

smrti, teda 7. septembra a slovenskí jezuiti ich uznávajú ako patrónov svojej viceprovincie. 

Na zvýraznenie posolstva i osláv jubilea začali po celom území arcidiecézy putovať dva 

relikviáre, ktoré si v plánovaných intervaloch odovzdávajú jednotlivé farnosti. Slúžia na prehĺbenie úcty 

k Sv. košickým mučeníkom a na to, aby sa na príhovor týchto svätých viac zveľaďoval život vo farských 

spoločenstvách.  
 

Tieto vzácne relikvie Svätých košických mučeníkov privítame aj v našej Farnosti sv. Františka 

z Assisi v termíne od 3. do 5. mája 2019, kedy si ich budeme môcť uctiť v celej našej farnosti.  
          

        Spracovala: B. Ocilková 
 

 

Prvé slová, ktoré Ježiš vyslovuje pred 
svojimi učeníkmi, ktorí sa zo strachu, aby 
neskončili rovnako ako ich majster ukrývali, 
sú „Pokoj vám“. Nie sú želaním ani 

pozvaním, pretože Ježiš nehovorí: „Nech 
je pokoj s vami,“ ale sú darom, pretože On 
je darcom pokoja. V slove „pokoj“ sa 
nachádza všetko to, čo prispieva k plnosti 
života človeka, čiže Ježiš v slove „pokoj“ 
uzatvára dar plnosti šťastia. A hneď potom 
im ukazuje dôvod, prečo majú byť šťastní; 
ukazuje im ruky a bok, v ktorých poukazuje 
na trvalosť týchto znakov lásky, s ktorou 
dal Ježiš život za svojich učeníkov. A 
skutočne, v momente, keď Ježiša zatýkajú, 
povedal stráži: „Ak hľadáte mňa, týchto 
nechajte ísť.“ Je to pastier, ktorý dal život 
za svoje ovečky. Potom sa Ježiš vracia, 
aby zopakoval tento dar pokoja, ale teraz 
je to preto, aby ho učeníci zvestovali 
celému ľudstvu. Po tom, ako povedal 
„Pokoj vám“, Ježiš pridáva: „Ako mňa 
poslal Otec...“ Otec poslal syna, aby ukázal 
lásku až do konca, „...tak aj ja posielam 
vás.“ 

 

Pokoj vám 
 
Ježiš pozýva učeníkov, aby 

pokračovali v ponuke Jeho života. Z tohto 
dôvodu im odovzdáva svoju schopnosť 
milovať – teda odovzdáva im Ducha 
Svätého. Ježišovo pôsobenie, ktoré je v 
tomto Evanjeliu predstavené ako 

pôsobenie baránka, ktorý sníma hriech 
sveta, sníma hriech sveta vylievajúc na 
osoby Ducha Svätého, pokračuje jeho 
komunitou. Musí predložiť a ponúknuť 
každému človeku plnosť života, plnosť 
lásky. A potom Ježiš pokračuje hovoriac: 
„Komu odpustíte hriechy, budú mu 
odpustené, komu ich zadržíte, budú 
zadržané.“ Čo tým chce povedať Ježiš? 
Nedáva moc niektorým, ale schopnosť a 
zodpovednosť všetkým. 

Počas tohto stretnutia Ježiša so svojimi 
učeníkmi nebol prítomný Tomáš. Ako to, že 
Tomáš chýbal? Učeníci boli ukrytí zo 
strachu, aby neskončili ako Ježiš. Tomáš 
nemá strach. Tomáš je ten, ktorý pri 
vzkriesení Lazára povedal: „Poďme aj my 
umrieť ako on.“ Tomáš chýba a keď mu 
ostatní hovoria, že sa im zjavil Ježiš, on 
nevyjadruje svoju nevieru, ale zúfalú túžbu 
veriť. Túži uveriť Tomu, ktorý ho hľadá 
a miluje. A On ho aj nachádza. 

 
          Patrik Melkovič 

18 
2019 

XIII. ročník 

28. apríla 2019 
 

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA  
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Oznamy Liturgický program na 2. veľkonočný týždeň 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

29. 4. 

 SV. KATARÍNY SIENSKEJ,  

PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, 

PATRÓNKY EURÓPY  

sviatok 

1 Jn 1, 5 – 2, 2; Ž 103; Mt 11, 25-30 

6.30  ZBP a DDSv. Jozef, Anna  

18.00  + Štefan    

Ut 

30. 4. 

UTOROK PO 2. VEĽKONOČNEJ  

Sk 4, 32-37; Ž 93; Jn 3, 7b-15 

6.30  Za uzdravenie Patrika    

18.00  + Vladimír  

St 

1. 5. 

SV. JOZEFA, ROBOTNÍKA 

ľubovoľná spomienka  

Gn 1, 26 – 2, 3; Ž 90; Mt 13, 54-58 

6.30  + Magdaléna    

18.30  ZBP a DDSv. Beáta 

Št 

2. 5. 

SV. ATANÁZA,  

BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI 

spomienka 

Sk 5, 27-33; Ž 34; Jn 3, 31-36 

6.30  ZBP Jozef, Anna         

18.30  + Jozef           / za účastí detí 

Pi 

3. 5. 

SV. FILIPA A JAKUBA, 

APOŠTOLOV 

sviatok 

1 Kor 15, 1-8; Ž 19; Jn 14, 6-14 

6.30  Poďakovanie Peter, Natália  

18.30 
 ZBP a DDSv. Janka, Janík, Ján  
                           / birmovanci 

So 

4. 5. 

SOBOTA PO 2. VEĽKONOČNEJ 

Sk 6, 1-7; Ž 33; Jn 6, 16-21 

7.00  Za duše v očistci    

18.30 ZBP DDSv. Poď. Miroslav 50.r.ž. 

Ne 

5. 5. 

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
 
 

Sk 5, 27b-32. 40b-41; Ž 30;  
Zjv 5, 11-14; Jn 21, 1-19 

8.00  + Ján, Margita  

9.30  + Anna, Gejza, Mária      

11.00  Za farníkov   

18.30  + Helena    

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé  18.00 (adorácia od 17.00)   18.00 8.00 9.30 

Rod. oblasť       11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  5. 5. 2019: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Chytra, 
Sabolová 

Harakaľová, 
Uriga 

Sztraka, 
Sztraková 

Klapák, 
Klapáková 

Josipčuk, 
Josipčuková 

 

1. Na upratovanie prosíme rodiny 
Dargajovú, Katicovú, Horosovú, Mitrovú. 

Vďaka rodinám, ktoré upratovali kostol k 
dnešnej nedeli. 
2. Na kostolné potreby daroval bohuznámy 

50,- €. Pán Boh zaplať. 
3. O 15.00 h bude modlitba Korunky 
Božieho milosrdenstva pred sviatosťou 
Oltárnou vo farskom kostole, ako aj v 
kostole na filiálke Dlhé. Zároveň ten, kto si 

dnes nábožne uctí pri verejnom vystavení 
obraz Božieho milosrdenstva v kostole a 
splní predpísané podmienky, môže získať 
úplné odpustky pre seba alebo pre duše v 
očistci. Dnes bude sv. ruženec o 14.30 h.  
4. Od stredy – 1. mája sa posúva čas 
večerných sv. omší vo farskom kostole! 
počas týždňa z 18.00 na 18.30 hod. 

Zároveň sa budeme modliť vo farskom 
kostole i na filiálke Dlhé Májovú pobožnosť 
večer o 18.25 hod. 
5. V nasledujúcom týždni bude Prvý piatok. 
Spovedať budeme pol hodinu pred sv. 
omšami. Filiálka Dlhé – v utorok od 17.30 
do sv. omše a v piatok od 17.15 do 18.00 
hod. Filiálka Rodinná oblasť – vo štvrtok 

dopoludnia od 9.00 hod. v škole.  
6. Detská sv. omša v tomto týždni bude 
štvrtok večer o 18.30 h.!!  
7. V nasledujúcom týždni od Piatku do 
Nedele budú v našej farnosti prítomné 
relikvie Troch svätých košických 
mučeníkov. Vo farskom kostole ich 

slávnostne privítame v piatok o 13.00 hod. 
a zotrvajú tu do večera. Počas celého 
popoludnia bude otvorený kostol a môžeme 
si ich uctiť a pomodliť sa pri nich. V sobotu 
ráno budú odnesené na filiálku Dlhé 
a zotrvajú tam dopoludnia. V nedeľu sa 
prenesú pred sv. omšou do školskej kaplnky. 
Na všetkých miestach budú v prítomnosti 
relikvií spoločné modlitby a sv. omša. 
Pozývame vás, nájdite si čas na tieto vzácne 
chvíle.  

 

Svätý Filip a Jakub, apoštoli  
 

Pôvod mena : Filip, z gréčtiny philos + 

hippos – milovník koní. Jakub, z hebrejčiny 

Jahagóbh – ten, ktorý drží patu. Obidvaja 

ohlasovali posolstvo spásy Ježiša Krista. On 

sám ich povolal a poslal. Aj naším poslaním 

je ohlasovať posolstvo spásy a pokoja svetu. 

Ako si ho plníme?    

Mali by sme sa nechať inšpirovať ich 

príkladom, lebo iba vtedy má zmysel na nich 

spomínať. Filip opustil svoju domovinu 

a ohlasoval posolstvo spásy vo Frýgii a Malej 

Ázii, kde v službe ohlasovania položil aj svoj 

vlastný život, naplniac tak slovo svojho 

Majstra : Nikto nemá väčšej lásky, ako keď 

svoj život položí za priateľov. 

Apoštol Jakub mal prímenie Spravodlivý. 

Spravodlivý podľa nás je ten, kto každému 

dá, čo mu má dať a čo mu patrí. Semitské 

národy však tento titul radi dajú tým, ktorí 

robia oveľa viac, ktorí nielen dajú každému, 

čo mu patrí, ale robia aj naviac. Pomáhajú 

a nič za to nečakajú, obetujú sa pre záchranu 

iných, vedia si vážiť svoj život, ale neváhajú 

ho obetovať pre záchranu iných. 

Obidvaja apoštoli, o ktorých živote 

máme správy zo Svätého písma, podľa 

tradície položili život za Krista. Ich hrob sa 

nachádza v Ríme v Chráme dvanástich 

apoštolov. 

V ikonografii je Filip zobrazený ako 

mladík s krížom a berlou. Ako atribúty 

mučenia má kamene a meč. Jakub je 

znázornený v dlhej tunike s kyjom alebo 

veslom. 

                           Lucia Horná  

 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 
 

Ľubomír SLEPÁK  a  

   Martina ŠTEFANOVÁ     

  ohlasujú sa druhýkrát 

Michal POLÁK  a  

   Klaudia HOROSOVÁ     

  ohlasujú sa druhýkrát 

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb 

 


