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O živote svätých košických mučeníkov

Rok 2019 je rokom 400. výročia ich svedectva najvernejšej lásky k Ježišovi Kristovi a k jeho

Cirkvi. Proces ich blahorečenia začal kardinál Peter Pázmány a za blahoslavených ich vyhlásil
pápež Pius X. v Ríme 15. januára 1905. Za svätých ich 2. júla 1995 v Košiciach vyhlásil pápež
Ján Pavol II. Liturgicky ich sviatok slávime 7. septembra. Slovenskí jezuiti ich uctievajú ako
patrónov svojej provincie. Úcte košických mučeníkov bolo zasvätených viacero nových
kostolov. Ich posolstvo života a svedectvo viery a lásky nestratilo nič zo svojej aktuálnosti ani
dnes. A keďže v nedeľu Božieho milosrdenstva, konkrétne 28. a 29. apríla, budú ich relikvie na
návšteve v našej farnosti, krátko si pripomeňme ich životnú púť. 
Štefan Pongrác bol najstarším z košických mučeníkov. Narodil sa v roku 1583 v obci Alvinc v
dnešnom Rumunsku a pochádzal zo šľachtickej rodiny. Gymnázium študoval u jezuitov v Kluži,
kde sa rozhodol stať sa jezuitom, o čom jeho rodičia nechceli ani počuť. Napokon rodičia
ustúpili a 8. júla 1602 vstupuje v Brne do noviciátu. Študoval v Prahe, neskôr v Ľubľane a v
Štajerskom Hradci, kde bol v roku 1615 vysvätený za kňaza. Po vysviacke dostáva poslanie do
Humenného, kde pôsobí ako riaditeľ školy a maďarský kazateľ. Neskôr na žiadosť
miestodržiteľa Andreja Dóczyho prichádza do Košíc a účinkuje aj v okolitých dedinách.

(na pokračovanie; Marcel Stanko) 
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Ako sa stať dobrým kresťanom?
(Desať praktických rád...)

1. Ráno po prebudení, nezabudni vykonať

nábožné úkony, pozdrav Pána svojho Boha
prežehnaním a aspoň krátkou strelnou
modlitbou; každý deň venuj tridsať minút
duchovnému rozjímaniu alebo aspoň
pätnásť minút čítaj nejakú náboženskú
knihu či časopis. Chodievaj pravidelne na
svätú omšu. Ak ideš okolo kostola,
nezabudni navštíviť Pána Ježiša prítomného
v bohostánku a pokloň sa mu.  Modli sa
pravidelne svätý ruženec a litánie k Panne
Márii. Každý večer si pred spaním spytuj
svedomie a vzbuď ľútosť nad spáchanými
hriechmi počas dňa.
2. Zvykni si pravidelne chodievať na svätú
spoveď a často pristupuj k svätému
prijímaniu, ktoré ťa stále duchovne posilní v
konaní dobra.
3. Vyber si dobrého, vzdelaného a
nábožného spovedníka a nechaj sa ním
viesť. Tak jeho radami ako aj záväzkami z
toho vyplývajúcimi.
4. Unikaj pred nudou, záhaľkou, lenivosťou,
zlými priateľstvami, neúctivými rozhovormi
a zlými príležitosťami, kde hrozí že padneš
do hriechu.
5. V pokušeniach, obzvlášť proti čistote,
hneď sa žehnaj znakom kríža a vzývaj sväté
mená Ježiša a Panny Márie, dokiaľ
nepominie pokušenie. Osvoj si nejakú ľahkú
strelnú modlitbu a použi ju.
6. Ak sa dopustíš nejakého hriechu, hneď ho

oľutuj a vzbuď si predsavzatie polepšiť sa a
vyhnúť sa takému alebo podobnému
hriechu. Ak ide o veľké previnenie (ťažký
hriech), choď čo najskôr na svätú spoveď.
7. Vždy, keď budeš mať príležitosť, pozorne
počúvaj duchovné príhovory, chodievaj na
duchovné stretnutia do spoločenstiev, kde
sa modlí a rozpráva o veciach týkajúcich sa
večnej spásy.
8. Z úcty k Najsvätejšej Panne Márii
zachovávaj v sobotu a na vigílie sviatkov
Panny Márie pôst, či iné telesné
sebazaprenie.
9. Keď ťa postihne nejaká nepríjemnosť
(choroba, nepochopenie, prenasledovanie
pre Božie meno), zjednoť sa vo všetkom s
Božou vôľou (nechaj to na Pána, nech On
riadi tvoju myseľ aj kroky) a upokoj sa
slovami: „Ak toto odo mňa žiada Boh, nech
sa tak stane.“
10. Zúčastni sa, ak je to len trochu možné,
každý rok duchovných cvičení v rehoľnom
dome, na púti alebo aj osamote a počas
týchto dní konaj rozjímania, duchovné
čítania a zachovaj mlčanie. Posilní to tvojho
ducha a očistí myseľ.

Zdroj:  de´Liguori, Mária Alfonz: Nevyhnutnosť
modlitby
(spracovala Jana Dzurovčinová)
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Tour de Morava
Nedeľa 5. augusta 2018 – deň „2“

Rozhľadňa s kaplnkou svätého Kríža

Rozhľadňa pochádza z roku 1897. Stojí na

vrchole hory Hostýn a ponúka úchvatný
výhľad na mesto Bystřice pod Hostýnem a
na Hanácku rovinu. Na prízemí je kaplnka sv.
Kríža. Tá je pre verejnosť neprístupná.
Celkom 27 metrov vysokú vež nechal
postaviť spolok Matice svatohostýnske.
Zahájenia stavby sa zúčastnil aj sám
rakúsko-uhorský cisár František Jozef I. keď
v blízkom okolí sa konali manévre rakúsko-
uhorskej armády. Na kamennej konštrukcii
sa pôvodne nachádzala aj drevená vežička s
krížom. S bezpečnostných dôvodov bola v
roku 1915 odstránená a rozhľadňa sa tak
znížila na súčasných 15 metrov.

Veterná elektráreň
Nová veterná elektráreň bola daná do
prevádzky na jar v roku 1994. Prevádzka je
nepretržitá, ovládaná riadiacim počítačom.
Spomeniem iba zopár zaujímavostí. Výška
oceľového stožiaru 30 metrov. Rotor je
osadený vo výške 31,5 metra s priemerom
27 metrov. Dĺžka jednej lopatky je 13,5
metra. Váha celého zariadenia je 22,8 tony.

Cintorín
Cintorín nadväzuje na Jurkovičovu krížovú
cestu. Pôvodne bol vytvorený iba pre
dvadsať hrobov, ale postupne sa rozširuje.
Hostýnsky cintorín, niekedy aj nazývaný

moravský Slavín (najvyššie položený cintorín
na Morave) bol založený v roku 1887.
Umiestnený je pod rozhľadňou  v tvare
päťuholníka. Ohraničený je štýlovým
dreveným plotom z drevených dosák. Vstup
na cintorín je po širokých kamenných
schodoch cez dvojdielnu kovovú bránu,
ktorá je zavesená na masívnych pilieroch so
strieškou. Uprostred cintorína je na
mohutnom podstavci zo šiestich balvanoch
osadený 6 metrov vysoký Myslbekův Kríž z
pieskovca. 

Sochy a pomníky 
- sochy sv. Cyrila a Metóda – sú vysoké 220
centimetrov, vypracované z jemnozrnného
maletínskeho pieskovca. Osadené sú na
štvorhrannom podstavci na piedestáli
končiaceho žulového zábradlia  schodišťa
pred bazilikou,
- socha Božského srdca Ježišovho – je
odliata z bronzu. Vysoká 3 metre, váži 660
kg a žulový podstavec, na ktorom je
osadená, váži 5000 kg. Na ňom je nápis: Ja
som cesta, pravda, život. Je umiestnená
oproti kaplnky Panny Márie La Salettské,
- socha sv. Antonína, ktorý káže rybám – je
vonku, po pravej strane baziliky, medzi
bazilikou a farou,
- socha sv. Ambróza – je vzadu za bazilikou
vedľa vchodu na faru,
- socha sv. Anny s Pannou Máriou v dievčej
podobe – je v blízkosti Sarkandrovej
kaplnky, na začiatku krížovej cesty.

pokračovanie v nasledujúcich číslach
(spracoval Peter Tóth)   
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Radostná nedeľa

Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem:

Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa

všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte

ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou,

prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte

svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý

prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše

srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“ 

(Flp 4, 4-7)

Vyhovárame sa na dobu, že to ona

urobila z ľudí takých neradostných,
nevraživých, závistlivých, plných nenávistí,
zloby a pýchy. Častokrát  sa aj dobrí ľudia
umárajú v žiali nad svojím trápením z osudu,
ktorý ich postihol, no málo sa zamýšľajú nad
tým,  čí oni sami niekedy v minulosti nedali
súčasným udalostiam podnet k jeho
naplneniu. Vinu zvyknú zvaľovať na iných ba
aj na samého Pána Boha, a to všetko len z
nepochopenia Jeho Večných Zákonov a  z
nepochopenia zmyslu života. Mnohé
udalosti v našom živote nepochopíme počas
pozemského života až vo Večnosti. Až tam
pochopíme, akú vzácnosť sme dostali od
Pána Boha v dare viery. To, že sme veriaci –
kresťania katolíci a  denne sa zasväcujeme
Panne Márií ešte neznamená, že sme
uchránení od   všelijakých ťažkostí bežného
života či už malých alebo veľkých. Máme
však tú výsadu, že ako Božie deti pokladom
viery a neochvejnej dôvery v Božiu
prozreteľnosť zvládame svoje problémy
ľahšie a s úsmevom, a pri väčších kolíziách a
nárazoch životného osudu sa len tak
nezosypeme. To je aj najlepší príklad a
spôsob evanjelizácie medzi ľuďmi
ľahostajnými vo viere, alebo neveriacimi.
Túto nájdenú Cestu sme povinní ukazovať

ostatným úprimne hľadajúcim nie
vnucovaním, ale tak, že im budeme oporou,
keď treba pomôcť, poradiť, poslúžiť...
Ľudstvo bolo odjakživa predmetom záujmu
a výskumu rôznymi vedcami, psychológmi a
ekonómami. Počas vývoja ľudstva sa menilo
totiž značne jeho správanie. Jedna
harvardská štúdia tvrdí, že keď ľudia  myslia
hlavne na dobro druhých, telo produkuje
dobrý pocit pomocou látky vytváranej v
mozgu -  dopamínu a ten upokojuje. Pridáva
sa k tomu aj mozgový hormón  serotonín,
ktorý lieči depresiu, spôsobuje radosť a
potešenie. Niektorí ľudia tvrdia, že pri
pomoci druhým cítia pokoj, teplo a dôveru.
Teda radosť, ktorú prežívame, je kritériom,
že ideme správnou cestou. To sa obyčajne
prejaví aj na našom okolí, obilí, na našej
záhradke, na našom oblečení. Krása a
radosť sú teda kritériami, že žijem správne.
...Takže tešme sa, radujme sa, smejme sa,
ale nie škodoradostne na úkor blížneho
alebo v nekultúrnych, vulgárnych, či
nemravných zábavách. To nie je pravý
smiech, či radosť. Do svojho okolia
prenášajme vedome naozajstnú radosť a
krásu, aby hľadajúci zbadali, že v tom šere je
niekto, kto nezapadol do davu v šedom
bezcieľnom živote, ale naopak ukazujme
svojím životom, že aj v tejto  dobe ťažkej pre
každý stav, sa dá  tešiť z maličkostí. Učme sa
radovať a prežívať so svojimi spolu blížnymi
ich pády a vzostupy, vyžarujme a
rozdávajme lásku v jej pravej podobe, čiže
milujme svojho blížneho úprimne, nezištne
a z celého srdca. Buďme lepší a radostnejší!

Zdroj: Sväté Písmo, Internet

(spracovala Jozefína Gajdovčíková)  
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Chlieb

Po prvej svetovej vojne v čase veľkej biedy

profesor Breitenbach, slávny lekár, vážne
ochorel. Chorobu sprevádzal stav úplnej
vyčerpanosti. Ošetrujúci lekári mrmlali čosi
o výživnej strave, no napokon bezradne
pokrčili ramenami. Práve v tých kritických
dňoch mu nejaký známy poslal pol bochníka
chleba.
Profesor sa daru tak tešil, že ho nemohol ani
zjesť. Vedel, že jeho sused, učiteľ, má chorú
dcéru, ktorá veľmi trpí nedostatkom jedla.
Povedal si: „Čo mám robiť? Ja som už starý.
Tento chlieb omnoho viac potrebuje tento
mladý život.“ A poslal ošetrovateľku, aby
chlieb odniesla učiteľovej dcérke. 
Ani učiteľ si nechcel nechať chlieb pre seba
a rozhodol sa darovať ho jednej starej
vdove, ktorá bývala v podkroví v chudobnej
štvrti mesta. Zdalo sa, že čudesná púť
chleba nemá konca. Starká ho odniesla

svojej dcére, ktorá so svojimi dvoma deťmi
žila v jednej pivnici neďaleko odtiaľ.
Žena si spomenula na starého chorého
lekára, ktorý býval niekoľko domov odtiaľ.
Pamätala, že prednedávnom vyliečil jedno z
jej detí, keď bolo vážne choré, a nič za to
nechcel. Vzala polovicu bochníka a pobrala
sa za lekárom.
„A tak sa nám vrátil,“ povedala
ošetrovateľka. Keď profesor chytil do rúk
chlieb a uvedomil si, ako putoval od
jedného k druhému, zostal hlboko dojatý a
povedal: „Kým je medzi nami toľko lásky,
nebojím sa ničoho.“
Chlieb nezjedol a riekol: „Musíme ho odložiť
a zakaždým, keď sa budeme správať
nepekne, ho vezmeme a budeme sa naň
pozerať.“
„Blahoslavení tí, čo sú hladní a smädní po

spravodlivosti, lebo budú nasýtení (Mt 5,6).

Môžeš si kúpiť lieky, ale zdravie nie.

Môžeš si kúpiť veci, ale rodinu nie.

Môžeš si kúpiť spolunažívanie, ale lásku nie.

Knihu, ale inteligenciu  nie.

Kríž, ale vieru nie.

Luxus, ale krásu nie.

Peknú izbu, ale spánok nie.

Prepychovú hrobku, ale nebo nie.

Zdroj:  Bruno Ferrero:  Ľadovec a piesková duna

(spracovala Anna Sabolová ml.)  

Dodatočné oznamy
Oznamy Arcibiskupského úradu: V pondelok 8. apríla 2019 o 1800 bude v Košickej
katedrále svätá omša za zomrelých darcov orgánov. Svätú omšu bude celebrovať Mons.
Marek Forgáč, košický pomocný biskup a bude vysielaná Rádiom Lumen. Povzbudzujeme
k účasti hlavne príbuzných zosnulých, ktorí týmto spôsobom pomohli druhým, ako aj tých,
ktorým takí ľudia zlepšili či zachránili život. 
Ponúkame vám služby novovzniknutého Centra na ochranu maloletých, ktoré realizuje
svoje ciele na prevenciu sexuálneho zneužívania detí a mladistvých. COM spolupracuje s
rôznymi organizáciami a vedeckými inštitúciami. Ak máte otázky alebo nejasnosti,
prípadne potrebujete v danej oblasti poradiť, neváhajte kontaktovať vedenie COM. Email:
ochranamaloletychtf@ecclesia.sk; telefonický kontakt: +421 915 947 460 (JCLic. Andrej
Kačmár, riaditeľ COM), +421 902 243 115 (Mgr. Michal Lacko, tajomník COM).
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Biskup Stolárik poďakoval za výročie
kňazstva a biskupskej vysviacky 

Rožňava 26. marca (TK KBS) V Katedrále

Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave
uplynulú nedeľu slávili svätú omšu, pri
ktorej hlavný celebrant, rožňavský biskup
Mons. Stanislav Stolárik, poďakoval za 41
rokov kňazstva a 15 rokov biskupskej služby. 
Mons. Stolárik bol vysvätený za kňaza v
roku 1978. Jeho prvé pôsobisko bolo v
Trebišove. Neskôr pôsobil v Humennom a v
Prešove. Nasledovali Obišovce, kde bol
farárom a dekanom. Od roku 1990 pôsobil v
Humennom, potom v Prešove. 
V roku 2004 ho Ján Pavol II. vymenoval za
košického pomocného biskupa. Biskupskú

vysviacku prijal 20. marca 2004 z rúk
vtedajšieho košického arcibiskupa Mons.
Alojza Tkáča. Spolusvätiteľmi boli kardinál
Jozef Tomko a vtedajší apoštolský nuncius
Henryk J. Nowacki. 
"Služba biskupa vychádza z toho, že biskup
má plnosť kňazstva. To znamená, že môže
vysvätiť aj nových kňazov. Požehnáva aj
posväcuje olej a krizmu na Zelený štvrtok.
Vykonáva úkony, ktoré jednoduchý kňaz aj
vo svojej veľkosti nemôže konať. Biskupská
služba býva častokrát náročná a veľká
zodpovednosť, a preto musíme dôverovať
Pánu Bohu. On je ten, ktorý pomáha,“
uviedol biskup Stolárik. 
V Rožňavskej diecéze je v súčasnosti
približne 150 kňazov a 220 tisíc veriacich.
Biskup už 25 rokov prednáša dejiny
filozofie, filozofiu náboženstva, etiku a
religionistiku.
Zdroj: www.tkkbs.sk   

(spracovala Anna Sabolová ml.)

1. čítanie: Joz 5, 9a. 10-12
Ž: 34, 2-3. 4-5. 6-7
Refrén: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.
2. čítanie: 2 Kor 5, 17-21
Evanjelium: Lk 15, 1-3. 11-32

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Podobenstvo o milosrdnom otcovi a dvoch synoch má
niekoľko vrstiev a vyvoláva mnoho otázok. Ktorý syn
nám je podobnejší? Nemá druhý syn pravdu? Nepodporuje Boh lajdákov? V texte sa
opakuje takmer rovnako znejúca veta: „Radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil,
bol stratený, a našiel sa.“ Označenie syna „bol mŕtvy“ zjavne neznamená schvaľovanie jeho
konania, napriek tomu ale otec dáva každému slobodu. Sloboda, odvaha k pravde a
pokániu priviedli syna späť. Druhý syn, akoby spravodlivý, obviní otca z krutosti, aj keď
všetok majetok má k dispozícii. Fakticky poslušnosť k otcovi prežíva ako bremeno a svojmu
bratovi závidí, preto nie je schopný milosrdenstva. Taký postoj diskvalifikuje zo
spoločenstva lásky. (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 4. týždeň žaltára.



vv čASEčASE OdOd 01.04.2018 01.04.2018 dOdO 07.04.201907.04.2019
vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 7.4. - 13.4. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Marta vardžíková.         
Nácvik zborov: Zbor dospelých nacvičuje každú stredu v kostole po sv. omši, delené skúšky

sú podľa dohody. Detský zbor nacvičuje v sobotu o 1330 v pastoračnom centre (zvlášť
pozývame prvoprijímajúce deti). 
Prvý piatok: V piatok dopoludnia navštívim chorých podľa rozpisu z minulého mesiaca.
Prípadné zmeny nahláste do štvrtka v sakristii.
Prvé sväté prijímanie: V sobotu 6.4. bude preskúšanie detí pripravujúcich sa na 1. sv.

prijímanie zo základných katechetických vedomostí o 1330 v priestoroch fary na prízemí. 
Apoštolát Kaplnky: Od októbra minulého roka putuje v našej farnosti kaplnka
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie po nahlásených rodinách. Medzitým prejavili záujem aj
iné, ďalšie rodiny. Avšak, aby vznikla nová skupina s vlastnou kaplnkou, musí byť tých rodín
30. Ponúkame preto možnosť zapísať sa na zoznam na stolíku pri východe z kostola a
počkáme, kým sa nazbiera plný počet.
O. Manjackal: Nadačný fond CREDO a dekanát Brezno vás pozývajú na duchovnú obnovu s
indickým misionárom, katolíckym kňazom o. Jamesom Manjackalom, ktorá sa uskutoční 10.
- 12. mája 2019 v Aréne Brezno. Všetky informácie a registrácie nájdete na
www.otecjames.cz.
Medžugorie 2019: Pozývame vás na 7-dňový pútnický zájazd do Medžugoria v termíne 25. 8.
2019 až 31. 8. 2019 v cene 215 € (s poistením) na osobu. Nahlásiť sa môžete v sakristii
kostola. Informácie u o. Marcela.
Krížové cesty: V piatu pôstnu nedeľu sa krížovú cestu budú modliť členovia Ružencového
bratstva našej farnosti. Po krížovej ceste sme pozvaní vypočuť si pôstnu kázeň o. Františka
Barnu.
2%: Aj tento rok sa uchádzame o 2 % z vašich daní pre naše združenie Pro Nobis. Formulár je
dispozícii na stiahnutie z našej webovej stránky. 
Rozpis lektorov:
Piata pôstna nedeľa: 08.00 hod. - rod. Kľučárová; 10.00 hod. - P. Fincický, d. vardžik.
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Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marcel Stanko, farský administrátor - 0908 047 220;

Pevná linka na faru - 057 4426 286.
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Redakciu vedie: M. Stanko; Jazyková úprava: M. Majzlíková; Grafická úprava: R. Majzlík
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Redakcia si v prípade potreby vyhradzuje právo upravovať uverejňované príspevky.  

PPONdELOKONdELOK 01.04.201901.04.2019 Sv. spoveď: 1700

Sv. omša: 1830 + Anna Gonosová (30. výročie)  

Poklona Olt. sv.: 1915

uu tOROKtOROK 02.04.201902.04.2019 Sv. omša (JaA): 630 ZBP Anna Sotáková s rodinou 

SS tREdAtREdA 03.04.201903.04.2019 Sv. spoveď: 1630

Sv. omša: 1830 + Anna a Marek 
(detská)

ŠŠ tvRtOKtvRtOK 04.04.201904.04.2019
Prvý štvrtok v mesiaci 

Sv. spoveď: 1630 s poklonou

Sv. omša: 1830 + Ján Straka 

PP iAtOKiAtOK 05.04.201905.04.2019
Prvý piatok v mesiaci 

Sv. spoveď: 1630

Sv. omša: 1830 Za ctiteľov BSJ a členov RB 

SS OBOtAOBOtA 06.04.201906.04.2019
Prvá sobota v mesiaci 

Fatimská sobota: 700

Sv. omša: 800 na odčinenie urážok a rúhaní
proti Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie

Sv. omša (JaA): 1830 + Jozef Király     

NN EdEľAEdEľA 07.04.201907.04.2019

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Sv. omša: 800 za farnosť 

Sv. omša: 1000 ZBP Jozef Bankovič (90 r.) 
a Veronika Bankovičová (50 r.) 

Krížová cesta:     1430 + pôstna kázeň 

LituRgiCKýLituRgiCKý PROgRAMPROgRAM OdOd 01.04.2018 01.04.2018 dOdO 07.04.201907.04.2019

„Jednoduchosť je najvyššia sofistikovanosť.” (Leonardo da Vinci)


