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O živote svätých košických mučeníkov

Marek Križin bol najmladším spomedzi troch košických mučeníkov, ale hodnostne

najvyšším. Bol totiž kanonikom. Narodil sa v Križevci v Chorvátsku v roku 1588 alebo
1589. Jeho otec bol dôstojník. Marek mal pomerne spokojné detstvo a vyrastal v dobrej
katolíckej rodine. Pretože bol veľmi nadaný, rodičia ho poslali študovať do Viedne na
jezuitské gymnázium. 
Napriek tomu, že rodičia chceli mať z neho vojenského dôstojníka, on sa rozhodol pre
kňazské povolanie. V štúdiu pokračoval na jezuitskej univerzite v Štajerskom Hradci, kde
vstúpil do Mariánskej kongregácie, a trojročné štúdium filozofie ukončil v roku 1610.
Teológiu študoval v Ríme na kolégiu, ktoré založil svätý Ignác z Loyoly. Ten bol
presvedčený, že pre obnovu života Cirkvi v Nemecku a v Uhorsku sú potrební duchovne
a teologicky dobre pripravení kňazi, ktorí sú oddaní Cirkvi. 
Po štúdiu teológie obhájil doktorát a v roku 1615 bol vysvätený za kňaza. Ostrihomský
arcibiskup Peter Pázmany mu zveril úlohu profesora a riaditeľa kapitulnej školy a

ostrihomského kanonika. O dva roky ho
menoval za komárňanského archidiakona a
správcu bývalého benediktínskeho kláštora v
Krásnej nad Hornádom pri Košiciach, ktorý bol
majetkom trnavského kňazského seminára.
Marek sa venoval osobitne duchovnej službe,
preto žiadal o uvoľnenie zo správcovstva
kláštora. 
V Košiciach sa stretal s jezuitským misionárom
Štefanom Pongrácom. Spolu s ním v roku 1619
odišiel do Humenného, kde sa zúčastnil na
duchovných cvičeniach. Vtedy sotva tušil, že sa
nimi pripravuje na najťažšiu úlohu svojho života
– na mučeníctvo.

(pripravil Marcel Stanko) 
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Kedy vykonať všeobecnú generálnu spoveď?

Všeobecná ale aj generálna spoveď je

vyznanie všetkých hriechov, ktoré sme
spáchali za dlhší čas a z ktorých sme sa už
väčšinou aj spovedali. Aj dom v ktorom
bývame zvykneme viackrát za týždeň
poumývať a vyčistiť. Po istom čase urobíme
dokonca aj dôkladnejšie upratovanie.
Podobne sa správame aj so svojou dušou.
Vyčistime ju síce aj vďaka svätej spovedi
viackrát za život, ale občas sa rozhodneme
aj pre generálnu svätú spoveď, aby sme si
dušu umyli trochu dôkladnejšie.

Generálna svätá spoveď nám prináša
konkrétny úžitok: pomáha nám lepšie sa
spoznávať, napomáha našej pokore a
duševnému pokoju a získava nám mnohé
Božie milosti. Generálna spoveď vedie k
lepšiemu sebapoznaniu. Najskrytejšie chyby
objavíme až prostredníctvom nej... Keď
lovíme ryby do siete, alebo udicou,
nechytíme ich veľa, lebo mnohé sú skryté
pri brehu. No len čo rybník úplne
vypustíme, tak objavíme všetky ryby. Presne
tak to je to aj s obyčajnými, čiže bežnými
spoveďami a generálnou svätou spoveďou.
Generálnou spoveďou rastieme v pokore.
Jeden či dva hriechy z ktorých sa pri všednej
spovedi spovedáme, nás nemôžu pokoriť
tak, ako celá kopa hriechov, z ktorých sa
spovedáme pri generálnej spovedi.
Generálnou spoveďou dosahujeme hlboký

duševný pokoj. Dostávame od Boha aj veľké
milosti. Ako chudobný človek: vzbudzuje v
nás o to väčší súcit, a sme mu ochotní dať o
to väčšiu almužnu, o čo chudobnejšie
vyzerá, tak aj bežný človek získava od Boha
viac milosrdenstva a vzbudzuje uňho väčšie
milosti, ak sa viac pokorí a prizná svoju
úbohosť a slabosti. Zaujímavé pri tom je, že
v minulosti práve tí muži, čo si robili
generálne sväté spovede dosiahli vysoký
stupeň svätosti. Napríklad svätý Ignác z
Loyoly, svätý Karol Boromejský, svätý
Frantíšek Saleský. U mnohých z nich bola
generálna spoveď vždy začiatkom svätého
života. Z toho môžeme usudzovať, aké veľké
milosti pri generálnej spovedi dostávame.

Generálnu spoveď potrebujú všetci, čo sa v
minulosti spovedali neplatne, a od tých čias
si vlastne ešte nevykonali platnú svätú
spoveď. Vykonať si takúto spoveď sa
odporúča tým veriacim, ktorý vstupujú do
nového stavu, alebo sa nachádzajú v
nebezpečenstve smrti. Snúbenci pred
sobášom, kandidáti kňazstva alebo
umierajúci.

Zdroj:  Spirago Franz: Zázrak svätej spovede
(spracovala: Jana Dzurovčinová)
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Ktorý nám na Zelený

štvrtok zanechal seba

za pokrm a nápoj v

Oltárnej Sviatosti
„Ježiš im povedal: Veru, veru, hovorím vám:
Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho
krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje
telo a je moju krv, má večný život a ja ho
vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je
pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto
je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne
a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja
žijem z Otca, aj ten, kto mňa je, bude žiť zo
mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z
neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je
tento chlieb, bude žiť naveky.“ (Jn 6,53-58)

Akú mám radosť, Pane Ježišu. Som tu

pred tebou, ktorý si mojím chlebom
zostúpeným z neba. Večný Bože, slávny
Pane, pravý Spasiteľ! Nech Ťa chvália anjeli
a svätí. Nech sa Ti klaňajú všetci ľudia.
Ty nám dávaš svoje telo za pokrm, pretože
tebe, Pane, nie je nič nemožné. Ty si Boh
nesmierny, večný, všemohúci, milosrdný. Ty
nám chceš dobre a chceš nás všetkých
spasiť v raji. Ako veľmi si nás, Pane, miloval,
keď si nám dal Eucharistiu!
Ty si povedal: “Kto je moje telo a pije moju
krv, má večný život.“ Príď ku mne Pane, buď
mojím pokrmom a mojím nápojom. Živ ma,
Pane, uhášaj môj smäd. Tvoje telo nech má
posvätí, tvoja krv nech ma očistí.
Eucharistický Ježišu, daj mi večný život.
Spoj ma so sebou, Pane Ježišu. Veď preto
žijem! Daj, aby som býval v tebe a ty vo
mne. Urob, aby som bol jedno s tebou. Pán
môj a Boh môj! Ty si pravý život, spasiteľ,
dobrý pastier. Ježišu, Ty sa dávaš mne, ja sa
chcem dať tebe s telom, dušou, mysľou,
srdcom, vôľou. Buď ty, Pane, mojím

životom teraz i vo večnosti, mojím
pokrmom a mojím nápojom. Daj, aby som
bol presvedčený, že nemôžem žiť bez teba.
Tvoja prítomnosť a tvoja sila nech naplní
moju myseľ a moje srdce. Pane Ježišu, daj,
aby som stále žil z teba, s tebou a pre teba.
Chcem žiť v spojení s tebou, môj Bože a
Spasiteľu, s tvojím telom obetovaným na
kríži, s tvojou krvou vyliatou za všetkých
ľudí. A ty ma spoj so svojou výkupnou
obetou za naše hriechy, ktorá je prameňom
našej spásy, poklad večných dobier.
Milovaný Ježišu, milujem Ťa z celého srdca.
Blahoslavení Tí, čo veria v teba, Ježišu, ktorý
si sa chcel stať našim pokrmom a našim
nápojom, nech ťa milujú nadovšetko!
Blahoslavení Tí, čo ťa prijímajú v Oltárnej
sviatosti, živia sa tebou a od teba prijímajú
večný život a záloh blaženého
zmŕtvychvstania. Prosím Ťa o zľutovanie
pre tých, ktorí neveria v teba a odmietajú
ťa, ktorí ťa nemilujú a zlorečia ti, ktorí ťa
nenasledujú, ale obracajú sa ti chrbtom a
vzďaľujú sa od teba, za týchto všetkých ťa
prosím, pritiahni ich k sebe. 
Ježišu, ty sa nám v najsvätejšej Eucharistií
dávaš za pokrm a nápoj, daj, aby som mal aj
ja otvorené a veľkodušné srdce voči svojím
blížnym. Chcem byť podobný tebe, chcem
sa darovať iným. Pomáhaj mi víťaziť nad
sebectvom a milovať bratov a sestry
skutkami telesného a duchovného
milosrdenstva.
Klaniam sa Ti živý chlieb, nech ťa všetci
poznajú. Ty si chlieb z neba, nech všetci v
teba veria. Ty si záloh zmŕtvychvstania,
nech všetci v teba dúfajú. Ty si chlieb
večného života, daj, nech ťa milujem ako
Panna Mária, svätý Jozef a všetci svätí, daj
nech privádzam aj iných k tebe, aby ti
preukazovali vďačnú lásku za milosť
vykúpenia.
Zdroj: Don Elia Piazza: Klaniam sa Ti vrúcne, Bože večitý

(spracovala Jozefína Gajdovčíková)  
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Tour de Morava
Nedeľa 5. augusta 2018 – deň „2“

Prístupová cesta pre automobily,
autobusy, dreviny a zeleň na
vrchole Hostýnu

Bola to náročná stavba, zložité zemné

práce v skalnatom podloží, výrub stromov,
odstraňovanie pňov, rozsiahle sanačné a
zabezpečovacie práce. Zo všetkých tých
prác bola najdlhšia a najobtiažnejšia práca s
vykupovaním pozemkov od súkromných
vlastníkov. Samotná cesta stavby s dĺžkou 6
km trvala iba dva roky a do prevádzky bola
daná v septembri 1932.
Do začiatku dvadsiateho storočia bola hora
Hostýn bez stromov. Pri príležitosti 60.
výročia panovania rakúsko-uhorského cisára
Františka Jozefa I. v roku 1908 bol vysadený
háj. Bol vysadený iba na vrchole, od
predajných stánkov, k rozhľadni, odtiaľ k
siedmemu zastaveniu starej krížovej cesty a
tu menil smer, otáčal sa smerom k bazilike a
končil pri Sarkandrovej kaplnke. Dnes, po
110 rokoch nás statné smreky a iné dreviny
vítajú už od dediny a sprevádzajú nás až na
vrchol hory. 

Drevené predajné stánky 
Potreba predávať pútnikom na vrchole
Hostýna sa traduje od počiatku, odkedy tu
stojí bazilika. Súčasné drevené stánky, ktoré
sú rozmiestnené okolo schodov smerom k
baziliky, boli postavené v roku 1904 podľa
návrhu Dušana Samuela Jurkoviča. Ich
rozmiestnenie znázorňuje otvorenú kyticu,

v ktorej strede je bazilika. Dnes už stánky
nevyhovujú požiadavkám hygieny a
protipožiarnej bezpečnosti. Pripravuje sa
výstavba nových stánkov, ktoré budú
situované nad miestom, kde sa autobusy
otáčajú.
Snažil som sa aspoň z časti obsiahnuť
slovami horu Svatý Hostýn a trošku ju viac
predstaviť sebe i vám. Priznám sa, keď sme
tam boli na bicykloch, nemali sme na to čas. 
Snažil som sa aspoň z časti obsiahnuť
slovami horu Svatý Hostýn a trošku ju viac
predstaviť sebe i vám. Priznám sa, keď sme
tam boli na bicykloch, nemali sme na to čas. 
Práve sa skončila svätá omša a my teraz
máme priestor na súkromnú prehliadku
baziliky. Ak by som sa na baziliku pozeral
inými očami, nie očami veriaceho, je to
nádherná stavba. Už od vstupu nás upútala
svojou pestrosťou farieb, nádhernými
maľbami, sochami, reliéfmi a výzdobou.
Nebudem teraz opisovať, čo som vám už
písal, spomeniem iba nové veci.
Prechádzame po ľavej strane oltára a tu je
list v mramorovom ráme od sv. Jána Pavla II.
z 9. augusta 1982, v ktorom potvrdzuje titul
kostolu Bazilika minor udelený už 6. júna
1968. List je napísaný okrasným písmom v
českom jazyku. Ten istý list, s tým istým
písmom, ale v latinskom jazyku je
umiestnený na pravej strane oltára. Za ním,
na ľavej strane oltára, je nad nami nástenná
maľba obrazu Panny Márie Svatostýnskej,
ktorá pod svojim plášťom ukrýva tých, ktorí
sa ku nej utiekali v čase napadnutia Tatármi.
Skutočný obraz bol uctievaný od roku 1242. 
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)   
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Sila jednoduchosti

Muž zašepkal: „Bože, rozprávaj sa so

mnou!“ Vtom zaspieval slávik, lenže muž ho
nepočúval.
Muž znovu zopakoval: „Bože, rozprávaj sa so
mnou!“ Začul ozvenu hromu, no nemal preň
otvorené uši.

Muž sa rozhliadol okolo seba a povedal:
„Bože, ukáž sa mi!“ Na nebi zablikala
hviezda, ale muž ju nevidel.
Muž začal kričať: „Bože, ukáž mi zázrak!“
Narodilo sa dieťa, muž však nevnímal pulz
života.
Vtedy začal plakať a zúfať si: „Bože, dotkni
sa ma a daj mi vedieť, že si tu so mnou!“ Na
plece mu ľahučko sadol motýľ. Muž ho
zahnal rukou a sklamaný pokračoval vo
svojej ceste, smutný, sám a so srdcom
plným strachu.

Kde je život, tam je Boh.

Zdroj:  Bruno Ferrero:  Ľadovec a piesková duna

(spracovala Anna Sabolová ml.)  

1. čítanie: Iz 50, 4-7
Ž: 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24
Refrén: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?
2. čítanie: Flp 2, 6-11
Evanjelium:  Lk 22, 14 – 23, 56 alebo kratšie Lk 23, 1-
49

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Dnes čítame zásadné texty kresťanstva, ktoré volajú po
nádeji, úžase a viere. Nedá sa uchopiť všetky myšlienky bohatého obsahu. Ale možno sa
nechať osloviť niečím z obsahu. Napríklad si všimnime kratučkú vetu: „Ľud tam stál a díval
sa.“ (Lk 23, 35) Čo je to ze reakciu? Nie je reč o nás? (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 2. týždeň žaltára.
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Pozvánka na májové a júnové exercície v
Dome sv. Ignáca z Loyoly 

Prešov 8. apríla (TK KBS) Exercičný dom

svätého Ignáca z Loyoly v Prešove ponúka
nasledovné termíny duchovných cvičení v
mesiaci máj a jún 2019. 

PROGRAM (dátum, téma; exercitátor): 
- 7. - 10. 5., DC pre kňazov, Jozef Šuppa SJ
- 7. - 12. 5., Mária, blahoslavená, ktorá
uverila, Juraj Dufka SJ
- 9. - 12. 5., Poznáš cieľ svojho života?, Ján
Majerčák SJ
- 13. - 19. 5., DC pre rehoľné sestry, Ľubomír
Pilarčík SJ
- 16. - 19. 5., Viera si vyžaduje rozhodnutie,
Jozef Šuppa SJ
- 23. - 26. 5., Bože, ty si môj Boh, Juraj Dufka
SJ 
- 27. 5. - 2. 6., S Máriou na ceste života,
Jozef Šuppa SJ
- 30. 5. - 2. 6., Život s Ježišom nás navzájom
zjednocuje, Ján Majerčák SJ
- 1/3. - 9. 6., Žiť podľa Ježišovho evanjelia (2.
týždeň DC), Ľubomír Pilarčík SJ
- 6. - 9. 6., Obnoviť si srdce a ducha, Jozef
Šuppa SJ

Na duchovné cvičenia sa možno prihlásiť
písomne na adresu: Exercičný dom, Pod
Kalváriou 81, 080 01 Prešov; telefonicky na
čísla: 051 7460 511 alebo 0948 892 929 v
pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 alebo
emailom: domsj.po@gmail.com.
Treba uviesť termín duchovných cvičení,
meno a priezvisko, rok narodenia, presnú

adresu a telefonický kontakt. Nástup na
duchovné cvičenia je v prvý deň termínu do
16.00 hod., ukončenie je po obede v
posledný deň uvedeného termínu. Poplatok
za ubytovanie a stravu na jeden deň je 20 €,
informoval za exercičný dom v Prešove
Jozef Šuppa SJ. 

Každý rok sa v Rusku vykoná viac ako 750
000 legálnych potratov

Rusko 10. apríla (E-kai) Každý rok sa v

Rusku vykoná viac ako 750 000 legálnych
potratov. Iba jeden z piatich je vyvolaný
zdravotnými indikáciami súvisiacimi so
zdravotnými problémami. Tieto údaje
predložila podpredsedníčka vlády Tatiana
Goliková v Štátnej dume, dolnej komore
parlamentu. Podľa nej je stanovenie
dôvodov, prečo sa ženy rozhodnú pre
potrat, kľúčovým parametrom na zvýšenie
pôrodnosti v Rusku.
Podľa Tatiany Golikovej sa potenciál na
zvýšenie pôrodnosti nachádza na Urale a na
Sibíri, pretože podiel žien v reprodukčnom
veku vo vzťahu k ich celkovému počtu je
tam vyšší ako v Rusku ako takom. Počas
toho istého stretnutia vicepremiérka tiež
uviedla, že v takmer tretine regiónov Ruska
v roku 2018 sa úmrtnosť ich obyvateľov
zvýšila. Iba v prvej polovici roku 2018 sa
počet obyvateľov Ruska znížil o 90 000 ľudí.
A v roku 2017 sa tam narodilo 1,69 milióna
detí - najmenej od roku 2007. 
Podľa odhadov OSN sa do roku 2050 počet
obyvateľov Ruska zníži až o 11 miliónov
(Zdroje: E-kai, Katolícke noviny).
Zdroj: www.tkkbs.sk   

(spracovala Anna Sabolová ml.)
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vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 21.4. - 27.4. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Magdaléna Diľová.              

Dnes, na Kvetnú nedeľu, je 34. medzinárodný deň mládeže.

veľký piatok je deň pôstu (3x do dňa jesť, z toho raz dosýta) a zdržiavania sa mäsitého

pokrmu. O 1100 sme pozvaní súborom Lipovec na krížovú cestu do nášho kostola.

Úplné odpustky vo veľkonočnom trojdní: Na Zelený štvrtok – pri verejnej adorácii
Najsvätejšej sviatosti recitovaním alebo spevom Ctime túto. Ne Veľký piatok – za nábožnú
účasť na poklone krížu. Na Veľkonočnú vigíliu – za obnovu krstných sľubov.

Deviatnik k úcte svätých košických mučeníkov sa v rámci prípravy na prijatie relikvií svätcov v
našej farnosti začneme modliť v Nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania.

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.

Rozpis lektorov:
Zelený štvrtok: 18.30 hod. - P. Tóth, R. čelková; 
Veľký piatok: 15.00 hod. - r. Nutárová; 
Biela sobota: 20.00 hod. - birmovanci; 
Veľkonočná nedeľa: 08.00 hod. - r. Jenčová; 10.00 hod. - J. sabol, J. Gromina.

OHLÁŠKY: 
Mário Kysel, syn Martina a Valérie rod. Jackovej, bývajúci vo Vranove nad Topľou a Mária
Bankovičová, dcéra Jozefa a Jarmily rod. Stasiwovej, bývajúca v Čemernom, ohlasujú sa 2.
krát.
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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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Združenie veriacich PRo NobIs čemerné
Tehelná 266, 093 03 Vranov nad Topľou; tel.č. 057/4426 286; 0908 047 220; 

Redakciu vedie: M. Stanko; Jazyková úprava: M. Majzlíková; Grafická úprava: R. Majzlík
Vaše pripomienky, príspevky a návrhy čakáme na mariannum@gmail.com vždy vo štvrtok do 12:00 

Redakcia si v prípade potreby vyhradzuje právo upravovať uverejňované príspevky.  

PPoNDELoKoNDELoK 15.04.201915.04.2019 sv. omša: 1600 + Anna Majerčinová (pohrebná)  

sv. omša: 1830 + Ján Baran

Poklona Olt. sv.: 1915

uu ToRoKToRoK 16.04.201916.04.2019 sv. omša (Jaa): 630 )   + Mária a Ján Saboloví; 
+ Helena, Michal 

a Marta Rybarčákoví 

ss TREDaTREDa 17.04.201917.04.2019 sv. omša: 1830 + Irena Kopaničáková  
(detská) (nedožitých 80 rokov)  

ŠŠ TvRToKTvRToK 18.04.201918.04.2019
ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ
VEČERE 

sv. omša: 1830 + Oľga a Ján 

Bdenie s Ježišom: 2100 (ukončenie)

PP IaToKIaToK 19.04.201919.04.2019
VEĽKÝ PIATOK
SLÁVeNIe UTRPeNIA A SMRTI
PÁNA

Krížová cesta:     1100 (Lipovec)

slávenie utrpenia a smrti Pána: 1500

Odloženie Oltárnej sviatosti: 2200

ss oboTaoboTa 20.04.201920.04.2019
BIELA SOBOTA
alebo VeĽKÁ SOBOTA

Vyloženie Oltárnej sviatosti;

modlitba liturgie hodín: 700

Korunka Božieho milosrdenstva:  1500

Požehnanie jedál  (v parku pri JaA): 1600

veľkonočná vigília: 2000

NN EDEľaEDEľa 21.04.201921.04.2019
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
ALeBO NeDeĽA PÁNOVHO
ZMŔTVYCHVSTANIA

Požehnanie jedál: 630 nový kostol

sv. omša: 800 za farnosť 

sv. omša: 1000 ZBP Andrej Hudák (30 rokov)

LITuRGIcKýLITuRGIcKý PRoGRaMPRoGRaM oDoD 15.04.2018 15.04.2018 DoDo 21.04.201921.04.2019

„Tam kde je utrpenie, tam je svätá pôda.” (Oscar Wilde)


