Zo života svätých Košických mučeníkoch - z pera prof. Petra Zubka
Podnety na uživotnenie

Deň smrti svätca nazývame dňom narodenia pre nebo. Vtedy sa nad Košicami otvorilo
nebo a prijalo hrdinov viery do Božej slávy. Cirkev si to každoročne liturgicky pripomína,
pretože liturgický čas je posvätný, je to dotyk s večnosťou. Sväté je aj miesto, kde sa to stalo,
lebo sa nestalo miestom zrady a zlyhania, ale hrdinstva a oslávenia Boha. Každý z nás má
miesta, kde sa stretol s Bohom, sú to miesta krstu, prvého svätého prijímania, birmovky,
povolania, slávenia sviatosti manželstva, kňazskej vysviacky a určite ďalších udalostí
ľudských, manželských a rodinných radostí i krížov. Sami sme povolaní byť Kristovými
svedkami podobne ako košickí mučeníci. Byť svedkom znamená vziať kríž, častokrát sa
zaprieť, ale bez toho to nejde. Ako prvá nám túto cestu nasledovania Krista ukázala Panna
Mária, keď s láskou, ticho a pokorne vzala mŕtve telo svojho Syna do náručia.
Sedembolestná je naša národná patrónka a my sme jej synovia a dcéry.
Košickí mučeníci pochádzali z rozličných krajín Európy, ale ich pozemský príbeh
vyvrcholil u nás v Košiciach a krátko predtým v Humennom. Dostali milosť osláviť Krista
a prijali ju. Zjednotili sa v láske, viere a nádeji. Je to pozvanie na vytrvalú modlitbu a pomoc
našim kňazom k ich svätosti a k budovaniu kňazskej jednoty medzi nimi navzájom. Každý
z nás síce má svoju farnosť a službu, no tvoríme jednu miestnu cirkev, bez ohľadu na pôvod,
materinský jazyk, vzdelanie, postavenie, vek, skúsenosti. Mali by sme našim kňazom
pomáhať a povzbudzovať sa, ľudsky aj duchovne. Každý z nás totiž na ceste do neba
potrebuje kňaza: na spoveď, duchovné vedenie a raz i na pomazanie pred cestou na večnosť.
Aj tento príklad nám dali naši košickí mučeníci.
Na mieste smrti košických mučeníkov na Hlavnej ulici v Košiciach stojí dnešný Kostol
Najsvätejšej Trojice, postavený ako akademický a jezuitský, po zrušení jezuitov a krátkej
kráľovskej správe ho už vyše dvesto rokov spravujú premonštráti. Na priečelí priliehajúceho
kláštora sa vedľa seba nachádzajú pamätné tabule mučeníkom i Betlenovi, obetiam
i agresorom. Sú to paradoxy dejín, s akými sa stretávame bežne v osobnom živote
i v pastorácii: Dobro i zlo vedľa seba. Sami si volíme, sami si vyberáme. I jedna i druhá
strana príbehu sa jasne rozhodla a vybrala si nielen svoje miesto v dejinách sveta, ale
i večnosti. Skutočným Pánom života a večnosti je len Kristus, ktorý vstal z mŕtvych, len on
je Cesta, Pravda a Život (Jn 14,6). A my sme jeho svedkami.
Forgáčovci ostali verní Katolíckej cirkvi aj počas silnej reformácie a napriek politickej
nepriazni sa vzorne starali o kostoly, v ktorých mali patronátne právo. Viacerí rodinní
príslušníci sa stali kňazmi, biskupmi, mníškami. Tým si Boh pripravoval cestu aj preto, aby
ostatky košických mučeníkov boli vždy na dôstojnom a bezpečnom mieste. Aj my sme
správcami kostolov, ale aj ľudských duší, tiež je nám mnohým zverená starosť o našu rodinu
– domácu cirkev, ale aj o svätyňu, ktorou je telo každého z nás. Platí tu biblické, že jeden
seje, ďalší polieva a iný žne (por. 1Kor 3,6). My nepoznáme zámery, ktoré má s nami Boh,
tie neraz dajú zmysel až na konci života, niekedy až po stáročiach, preto treba byť trpezlivý
(porov. Zjv 13,10). Ak čokoľvek robíme na Božiu slávu (porov. Kol 3,23), Boh to požehná.
A ako strom prinesie ovocie až po rokoch čakania, ako človek potrebuje celú generáciu, aby
vyrástol a dozrel, tak je to aj s Božou vinicou (porov. Jn 15,1-15). A my sme nástrojom
v Božích rukách.
Sv. Štefan Pongrác zomrel ako posledný už 8. septembra na úsvite sviatku Narodenia
Panny Márie. Teologicky od tejto, určite nie náhodnej súvislosti možno odvodzovať, že bol
mariánskym ctiteľom. Práca v mariánskych družinách patrila k významným prvkom
jezuitskej a katolíckej formácie svojej doby. Mariánska spiritualita patrí k identite kresťana
katolíka, Cirkev odporúča dennú modlitbu posvätného ruženca. Rád sa ho modlím?
Na Pongrácovom príbehu vidno, že ho na prahu večnosti čakala práve Panna Mária.
Pongrác posledné chvíle pozemského života vzýval mená Ježiša a Márie. Bola to bežná
strelná modlitba raného novoveku. Zrejme preto kláštorný kostol v Nižnej Šebastovej dostal
rovnaké patrocínium: ako pamäť na košických mučeníkov. V tomto zmysle je to prvý kostol
vôbec, ktorý bol postavený, resp. zasvätený ich pamiatke. Aj my máme svoje meno, každý
človek má svoje meno, Boh si nás povolal po mene, každého z nás veľmi dobre poznal skôr,
ako sme prišli na svet. To nás privádza k tomu, že košickí mučeníci nás učia
aj Božej, aj ľudskej dôstojnosti, úcte k sebe navzájom. Ak vzývame Božie mená s vierou,
aj nám raz bude povedané: „M., vojdi do radosti svojho Pána“ (Mt 25,21.23).
(pokračovanie v budúcom čísle Spravodaja)
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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„ BUDEŠ SPASENÝ “

22. ročník
(Rim 10,9)

V dnešnom druhom čítaní svätý Pavol hovorí, že vyznávanie „Ježiš je Pán“ a viera
v jeho vzkriesenie nás môžu priviesť do konečného cieľa nášho života: do neba. Toto je
však jedna z tých, „evanjeliových právd“, ktorú treba správne vysvetliť.
Pri každej nedeľnej svätej omši recitujeme Vyznanie viery. V podstate je to len iná
verzia Pavlovho vyznania viery. Znamená to teda, že ak ho vyslovíme s vierou,
dostaneme sa automaticky do neba? Nie celkom. Spomeň si, že aj diabol verí, že Ježiš je
„Syn najvyššieho Boha“ (Lk 8, 28). A spomeň si aj na Ježišovo varovanie: „Nie každý,
kto mi hovorí: „Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva“ (Mt 7, 21).
Je jasné, že na spásu treba niečo viac než len jednoduché odrecitovanie právd viery.
Musí sa čosi stať aj v našom vnútri. Niečo musí do nás preniknúť a potom nás meniť
a pretvárať na ľudí čoraz hodnejších daru večného života. A toto sa volá „živá viera“.
Viera v Ježiša nám posväcuje srdce. Upriamuje city nášho srdca k Ježišovi. Motivuje
nás odmietať hriech. Diabla jeho „viera“ neposväcuje, jeho „viera“ je čisto rozumovým
presvedčením, nie je živá, nepohýna ho k láske k Ježišovi. A ak ho k niečomu pohýna,
tak len k väčšej nenávisti voči nemu. On totiž Ježišovi nedôveruje.
Každý deň počas tohto Pôstneho obdobia chce Duch Svätý prebúdzať v tvojom srdci
hlbšiu vieru – takú, ktorá posilní tvoju lásku k Ježišovi a k blížnym.
Skús sa nad tým zamyslieť ešte takto: Manželia vedia, že mať lásku znamená oveľa
viac než len vysloviť slová „ľúbim ťa“ a veriť im. Vedia, že milovať znamená byť
jedno, navzájom si slúžiť, pracovať na prekonávaní vzájomných rozdielov,
uprednostňovať jeden druhého. Vyznávať, že Ježiš je Pánom, a veriť tomu vo svojom
srdci znamená oveľa viac, než len prijať to ako fakt a nahlas to vysloviť. Je to štýl
života!
(Prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

PO
11. 3.

Č: Lv 19, 1-2.11-18
Ev: Mt 25, 31-46
Angela, Angelika

UT
12. 3.

Č: Iz 55, 10-11
Ev: Mt 6, 7-15
Gregor

ST
13. 3.

Č: Jon 3, 1-10
Ev: Lk 11, 29-32
Vlastimil

ŠT
14. 3.

Č: Est 4, 17n.p-r.aabb.gg-hh
Ev: Mt 7, 7-12
Matilda

PI
15. 3.

Č: Ez 18, 21-28
Ev: Mt 5, 20-26
Svetlana

SO
16. 3.

Č: Dt 26, 16-19
Ev: Mt 5, 43-48
Boleslav

NE
17. 3.

2. pôstna nedeľa
Č1: Gn 15, 5-12.17-18
Č2: Flp 3, 17-4, 1
Ev: Lk 9, 28b-36
Ľubica

ČAS

6.30
7.45
18.00
6.30
17.00
18.00
6.30

DÁTUM
14.3.2019
15.3.2019
17.3.2019

ČAS
17.00
17.30
17.30
18.00
7.30
9.00
10.30
14.30

7.45
17.30
18.00
6.30
15.00
16.00
17.30
6.30
16.00
17.30
17.30
18.00
6.30
18.00
7.30
9.00
9.00
10.30
10.30
14.30
18.00

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Katarína Halamková, ul. Nad Cirochou
+ Helena, Juraj, Mária a Michal Staruchoví;
+ Anna, Jozef, Michal a Pavol Karaščákoví
CSŠ
+ Mária Holotová; + Štefan Jelo a rodičia
+ Katarína a Jozef Pavlisko
+ Anna Štofiková, Ul. Šafárikova;
+ Mária Kornuciková
Večeradlo
+ Ján Bida, 1.výr.; + Štefan Aľušík, Ul. Šafárikova
+ Jozef a Anna Mariničoví;
+ Štefan Hodničák a tých, čo sa modlili za neho
+ Karolína a Jozef Kuchtoví;
+ Michal a Anna Obšatníkoví
CSŠ
Stakčín
+ Mária a Michal Hudák a z rod., Ul. Komenského;
+ Pavlína Dunajová
+ Juraj Golitko a rodičia
+ Štefan, Anna Legemzoví
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat.liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Anna Holodňáková; + Anna Ferková,
z rod. Ferkovej, Pašekovej a Vozárovej
+ Michal Pacola a rodičia Pacoloví a Čusoví
+ Irena Netušilová, 1.výr.
Nemocnica (15:30 – krížová cesta)
Stakčín
Krížová cesta
+ Anna Melníková; + Jozef Matľák, 1.výr.
+ z rod. Štofirovej, Ul. Daľkovská;
+ Peter Červeňák
+ Anna a Michal Dunajoví
+ Panika a Andrej Koťoví; + Ján Čop
Stakčín
Nemocnica
ZBP Anny Hancovej, 80 r.ž. a rod.;
ZBP Agáty, 60 r.ž. a rod.
Krížová cesta + pôstna kázeň
ZBP Štefana s rod., Drahuše, Marty a Františka s rod.;
ZBP r. Harmaňošovej a Piričovej

ROZPIS SLUŽIEB

LEKTORI
Krížová cesta – s. Rudolfa
Sv. omša – Mgr. Gabriela Zápotoková
Krížová cesta - sestry SDR a duchovná rodina
Bianka Mudzová/Miroslava Jurová/sk.p.k.Martina
Ing. Ján Čop ml. a Mgr. Dana Šalachová
Maroš Kohut a Veronika Lojanová
manželia Čopoví ml.
Krížová cesta - otcovia

ŽALM
deti
Michal Rosoľanka
Mgr. Lenka Harakaľová
Anna Gerbocová
Anton Vass

MILODARY
na kostol: z krstu Z. Burikovej 50 €, J. Barnu 10 €, zo sobáša Burdových 100 €,
z pohrebu M. Kozejovej 50 €, B. Aľušíkovej 100 €.

OZNAMY

1. Úprimná vďaka, za vaše dary, ktoré ste obetovali pri zbierke na charitu.
2. Dnes popoludní o 14:30 vás pozývame k pobožnosti krížovej cesty, po ktorej bude
pôstna kázeň.
3. Počas tohto týždňa modlíme sa deviatnik k sv. Košickým mučeníkom a k sv. Jozefovi
v závere sv. omše.
4. Nácvik Spojeného mládežníckeho zboru bude v stredu 13.3. a v piatok 15.3. o 19:00.
5. Vo štvrtok 14.3. pozývame deti, zvlášť prvoprijímajúce spolu s rodičmi, na sv. omšu
o 17:30. Pred sv. omšou bude krížová cesta.
6. V piatok 15.3. celodenná eucharistická poklona, 17:15 ukončenie, 17:30 krížová cesta,
o 18:00 sv. omša pre mladých a birmovancov.
7. Pozývame rodičov s deťmi (3 – 7 rokov) do CCVČ na ďalšie stretnutie KATECHÉZ
DOBRÉHO PASTIERA v piatok 15.3. o 16:00. Tešíme sa na vás.
8. V sobotu 16.3. pri rannej sv. omši o 6:30 privítame v našej farnosti relikvie sv. Košických
mučeníkov, ktoré putujú po našej arcidiecéze. V nedeľu pri sv. omšiach bude možnosť
uctenia si relikvií.
9. V sobotu 16.3. o 10:00 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach oslávia svoje životné jubileá
J.Em. Jozef kardinál Tomko (95 r. a 70 r. kňazstva) a J.E. emeritný arcibiskup Alojz
Tkáč (85 r.). Na túto slávnosť ste srdečne pozvaní. Vysielať ju bude aj TV Lux.
10. V nedeľu 17.3. bude tretia nedeľa v mesiaci, pri sv. omšiach sa koná pravidelná mesačná
zbierka na kostol. Vďaka za vaše milodary.
11. Manželia, ktorí v tomto roku slávia strieborné manželské jubileum sú pozvaní osláviť
toto výročie s otcom arcibiskupom v košickej katedrále 26.5. o 15:00. Tí, ktorí majú
záujem nech sa nahlásia v kancelárií do 1.4..
12. Arcidiecézne centrum pre mládež a Archidiecezja Przemyska v Poľsku pozývajú mladých
od 15 rokov na Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej - SMAP. Určite si ešte
pamätáš na SDM v Krakove, na srdečné prijatie Poliakov. Presne takto nás chcú privítať
aj teraz na stretnutí mládeže v poľskej Dukle, ukázať nám niečo zo svojho života viery
a prežiť s nimi Kvetný víkend, a to v dňoch od 12. - 14. apríla 2019. Prihlásiť sa môžete
u s. Rudolfy do 18.3., kde dostanete aj potrebné informácie.
13. Na stolíkoch pri Spravodaji si môžete zobrať domov Pôstnu krabičku pre Afriku, ktorú
pripravila Slovenská katolícka charita. Môžete tým pomôcť chudobným rodinám a deťom
v subsaharskej Afrike a tak aj počas pôstu prejaviť skutky dobročinnej lásky. Srdečná vďaka.
14. Cirkevné gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Snine ponúka pre žiakov 5.ročníka základnej
školy štúdium na 8-ročnom gymnáziu. Vyučovací proces je zameraný pre intelektovo
nadaných žiakov so zameraním na rozširujúce štúdium cudzích jazykov a konverzácie
s anglickým lektorom. Pre každého žiaka je pripravená bohatá ponuka
mimoškolskej projektovej a výskumnej činnosti v oblasti prírodovedných predmetov
v moderne vybavených laboratóriách školy. O vystavenie prihlášky na osemročné
gymnázium je potrebné požiadať ústne alebo písomne svoju základnú školu, ktorá ju
po podpise rodiča odošle na cirkevné gymnázium. Informácie o štúdiu, vybavení,
dosiahnutých úspechoch a prijímacom konaní cirkevného gymnázia si môžete pozrieť
na stránke www.csssnina.sk. Bližšie informácie vám budú poskytnuté na t.č. 0911798700.
15. Milí rodičia, ponúkame vám pre vaše deti detský letný tábor (6-15 r.), ktorý bude
v rekreačnom zariadení v Hermanovciach nad Topľou, v termíne 14.-19.07.2019.
Účastnícky poplatok je 95,-€ na osobu. V cene je započítaná strava 5x denne, ubytovanie
a cestovné. Záväzné prihlášky si môžete vyzdvihnúť vo štvrtky po detskej sv. omši
v kancelárii FU. Tieto prihlášky je potrebné vrátiť čo najskôr aj so zálohou 40,- €.
16. Kancelária v úradných hodinách (v stredu p. dekan).

Zo života svätých Košických mučeníkoch - z pera prof. Petra Zubka
Pôvod kultu

Je isté, že grófka Katarína Pálfiová († 1640) zabezpečila truhlu, ako aj transport ostatkov
do klariského kláštora do Trnavy; tam bola truhla uložená v sakristii. Forgáčovci teda dali
vyrobiť cínovú rakvu, ktorú urobili pravdepodobne šarišskí kovotepci (možno z Prešova alebo
z Bardejova), do ktorej boli telá mučeníkov uložené. Nevedno prečo, ale zrejme
z bezpečnostných dôvodov alebo blížiacej sa grófkinej smrti boli telá mučeníkov v truhle
prevezené v roku 1634 z Hertníka do Trnavy do kláštora klarisiek, kde bola predstavenou dcéra
spomenutej grófky Pálfiovej. Od prinesenia relikvií do Nižnej Šebastovej až po ich odvezenie
z Hertníka uplynulo necelých pätnásť rokov, ktoré sa spomínajú aj v prameňoch.
U trnavských klarisiek boli telá mučeníkov uložené až do vlády cisára Jozefa II. (1780 –
1790), ktorý klarisky zrušil v roku 1782. Potom boli premiestnené do uršulínskeho kláštora. Ani
o tomto prenose nie sú zachované priame svedectvá. Žiaden verejný kult im ani vtedy nebol
vzdávaný, všetka preukazovaná úcta mala súkromnú povahu. Z toho vyplýva, že sa
nenachádzali pod oltárom ani na ňom, ale nevylučuje to ich umiestnenie v kostole. Aspoň
v 19. storočí u uršulínok museli byť umiestnené niekde v kostole na prístupnom mieste, pretože
vo svedeckých výpovediach uršulínok sa uvádza, že keď chodili na prijímanie popri ich rakve,
počuli zvnútra búchanie; a niekedy sa pri modlitbe vyľakali z klopania, ktoré vychádzalo
z truhly, preto vybehli von.
(pokračovanie na zadnej strane)

