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 PÄTNÁSTA NEDEĽA   
 

Relikvie sv. Košických mučeníkov vo farnosti si uctíme  

v dňoch 24. 7. – 28.7. 2019 
Kto sú traja Košickí mučeníci? 

Koncom 16. storočia význam Košíc stále rástol. Stali sa strediskom obchodného 
a spoločenského života východného Uhorska. V Košiciach tiež sídlil kapitán s vojskom 
uhorského kráľa, ktoré malo obrániť územie východného Uhorska aj pred tureckými 
vpádmi. Kapitán kráľovského vojska bol súčasne aj veliteľom mesta. Býval 
v Levočskom dome, ktorý patril kráľovi. Zastupoval kráľa a mal v meste aj plnú moc. 
Ako zástupcu kráľa ho mali poslúchnuť nielen vojaci, ale aj mestská rada s richtárom. 
Kronika mesta Košíc opisuje rokovanie zo septembra 1619 medzi mestom a Jurajom 
Rákoczim, veliteľom vojsk, ktorý Košice obsadzoval. Veliteľa i vojakov si platil Gabriel 
Bethlen – sedmohradské knieža. 2. septembra sa Rákocziho vojsko utáborilo pod 
dvojitými hradbami mesta Košice. Na dobývanie mesta neboli pripravení. Hradby teda 
boli dostatočnou ochranou pre obyvateľov. Kapitán mesta Andrej Doczi dáva rozkaz: 
„Mestské brány zatvoriť a vojakov do mesta nevpustiť!“ Ale v meste sú ľudia, ktorí stoja 
na strane Bethlena a Rákocziho proti kapitánovi. Rokujú s Rákoczim a 4. septembra 
1619 proti vôli kapitána otvárajú mestské brány. Rákoczi s vojakmi vtiahol do mesta. 
Vojaci hneď chytia a uväznia kapitána Docziho v Levočskom dome. Pred kráľovským 
dom postavia stráž. Vedia, že v dome sú traja mladí katolícki kňazi – misionári, z nich 
dvaja jezuiti. Štefan Pongrác a Melichar Grodecký sú duchovnými otcami košických 
katolíkov a tretí Marek Križin je ostrihomský kanonik, ktorý prišiel do Krásnej nad 
Hornádom, aby spravoval majetky bývalého benediktínskeho opátstva. Robil 
predovšetkým kňazskú pastoračnú prácu. Títo traja duchovní bratia, ktorí sa dali do 
služby všetkým ľuďom, sú teraz väzňami Rákocziho vojakov. Vojaci pred očami kňazov 
rabujú kaplnku, ktorá je hneď vedľa ich bytu. V noci zo 6. na 7. septembra 1619 prišli 
do bytu vojaci. Postupným mučením chceli kňazov donútiť zriecť sa katolíckej viery. 
S mučením mali prestať až vtedy, ak kňazi zradia. Lenže kňazi nezradili. Marek Križin, 
Štefan Pongrác a Melichar Grodecký nezapreli svoju vieru. Ich vôľa a duch boli 
nezlomené. Prijali utrpenie, ktoré im zapríčinilo smrť. Ich telá hodili do odpadového 
kanála – stoky, ktorá z kráľovského domu vytekajúc ústila v tej dobe v Čermeľskom 
potoku (dnešná Hlavná ulica).Tam zostali ľuďom na výstrahu po celý nasledujúci deň, 
7. septembra 1619. Chýr o udalosti sa rozniesol po celom meste. Ku stoke prichádzali 
ľudia. Tí hneď informovali manželku košického richtára a radili sa s ňou, čo robiť. 
Mŕtvych kňazov každý videl, dokonca aj členovia mestskej rady. Ich telá, ktoré mali 
poslúžiť na zastrašenie, vzbudzovali odpor voči mučiteľom a úctu k trom mŕtvym 
kňazom. Ľudia verili, že za takú strašnú smrť sú v nebi, a tak sa k nim modlili a prosili 
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za seba. Začal sa v nich od prvých chvíľ rodiť nový duch. Keď členovia mestskej rady 
videli, s akou úctou sa ľudia zastavujú pri umučených, začali sa báť. Prikázali 
miestnemu katovi, aby telá mŕtvych kňazov vybral zo stoky a pochoval. Vykonal to 
tajne, v noci. Až o niekoľko mesiacov sa podarilo vyžiadať od Bethlena telá mŕtvych 
kňazov a pochovať ich dôstojne. Za to vďačíme odvážnej žene, Kataríne Pálfyovej, 
manželke zástupcu kráľa, s ktorým musel Bethlen rokovať, aby zahladil svoju 
neúspešnú akciu proti kráľovi. Na mieste, kde boli mladí kňazi umučení, nachádza sa 
dnes sakristia univerzitného kostola Premonštrátov. Kostol postavili jezuiti z úcty ku 
trom mučeníkom. Nachádza sa na Hlavnej ulici č. 67 v Košiciach.  
Pozostatky mučeníkov boli dlhé obdobie uložené v kostole sv. Anny v Trnave. 
Začiatkom 20. storočia boli rozmiestnené na viaceré miesta, vrátane dómu sv. Alžbety 
v Košiciach. Snaha vyhlásiť košických kňazov za mučeníkov bola bezprostredne po ich 
umučení. Proces svätorečenia však trval takmer 400 rokov, čomu prispelo aj to, že 
jezuitská rehoľa v 18 storočí bola rozpustená. Za blahoslavených ich 15. januára 1905 
vyhlásil pápež Pius X. Ján Pavol II. svätorečil troch košických mučeníkov počas 
návštevy v Košiciach dňa 2.júla 1995. 
 
 

Farské oznamy 
► Z krstu Timey Nemešovej obetovali na kostol 50€, z krstu Gregora 
Vandžuru 50€, z krstu Emmy a Sandry Ištoňových 50€. ► Upozorňujeme na 
zmenený poriadok sv. omší. Vopred ďakujeme za pochopenie. ► Na budúcu 
nedeľu budeme mať zbierku na farský kostol a na kostol na Petrovenci. 
Prosíme o Vaše milodary.  
 
Sviatosť manželstva chcú prijať: ► PATRIK RABATIN, bytom Lipany & JANA KUPČÍKOVÁ, 
bytom Brezovička. Ohlasujú sa 3.x. ► MAROŠ MIZERÁK, syn Františka a Márie r. Dinisovej, 
bytom Lúčka & DOMINIKA MARCINKOVÁ, dcéra Jozefa a Jarmily r. Kukučkovej, bytom 
Teriakovce. Ohlasujú sa 3.x. ►PAVOL MITRA, syn Dušana a Márie r. Kordiakovej, bytom Lipany 
& ANNA BUJŇÁKOVÁ, dcéra Jozefa a Anny r. Slaminkovej, bytom Šarišské Dravce. Ohlasujú sa 
2. a 3.x. ► MARTIN LAZORÍK, syn Mikuláša a Evy r. Šurínovej, bytom Ďačov & MÁRIA 
FEČIKOVÁ, dcéra Miroslava a Evy r. Haragsinovej, bytom Ľubotice. Ohlasujú sa 1.x. ► 
STANISLAV ČUBA, syn Vladimíra a Márie r. Dirgovej, bytom Kyjov & VIKTÓRIA FALATOVÁ, 
dcéra Jozefa a Ivety r. Hozovej, bytom Lipany. Ohlasujú sa 1.x.  

  

Výročie sobáša 
V rámci Roka svätých Košických mučeníkov si v košickej katedrále spoločne 
pripomenieme jubileum manželov z celej arcidiecézy: 

 
13. októbra o 15.00 hod. – 50., 60. a 65. výročie manželstva. 

 
Otec arcibiskup Bernard Bober Vás srdečne pozýva na ďakovnú sv. omšu, pri 
ktorej dostanete jeho požehnanie. Prihláste sa v sakristii kostola alebo na 
farskom úrade. Je potrebné uviesť mená i priezviská manželov a rok ich 
sobáša. 
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB V TÝŽDNI OD 15.7. DO 21.7. 2019 

PO 
15.7. 

Sv. Bonaventúru, 
biskupa a  
uč. Cirkvi 

6.15 Lipany +Tomáš Sontág 

17.00 Lúčka-SK +Helena, Jozef Kuľaša 

18.00 Lipany +Dušan Poremba 

UT 
16.7. 

Panny Márie 
Karmelskej 

6.15 Lipany ZBP pre Máriu Dzurusovú 

17.00 Petrovenec +Jozef, Mária, Štefan, Ondrej, Michal 
Genčúr 

17.00 Ďačov +Irena, Jozef, č. 56 

18.00 Lipany +Ľubomír, Irena, Štefan  
a + z r. Dinisovej, Korbovej 

ST 
17.7. 

Sv.Andrej-Svorad 
a Benedikt 

6.15 Lipany +Anna Lipovská 

ŠT 
18.7. 

Sv. Benedikta, 
opáta 

16.00 Charita  

18.00 Lipany +Daniel Nehila 

PIA 
19.7. Féria 

6.15 Lipany +Mária Fedáková 

17.00 Lúčka +Alžbeta, Jozef, Bartolomej 

18.00 Lipany ZBP pre Moniku Varholovú(40r.) 

SO 
20.7. 

Panny Márie 
7.00 Lipany +Pavlína Kasenčáková 

9.30 Ďačov Za obyvateľov a rodákov z Ďačova 

Z nasledujúcej 
nedele 

15.00 Lúčka Sobáš: Mizerák - Marcinková 

18.00 Lipany ZBP pre Alenu Kordiakovú a Ladislava 
Berdisa 

NE 
21.7. 

Šestnásta  
nedeľa  

 „C“ 

8.00 Lipany +Anna Marková 

8.00 Lúčka ZBP pre r. Hrabčákovú 

10.30 
Petrovenec - 

odpust 
ZBP pre Anastáziu  

a Rudolfa(60. výr. man.) 

10.30 Lipany +Mária Hovancová 

10.30 Ďačov ZBP pre Martinu Hanákovú 

17.30 Charita  

 
Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na 
rôznych podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod 
rôznymi zámienkami, napr. odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich 
príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu, vrátenie 
preplatkov, uzatvorenie poistky atď. Vždy je potrebné overiť pravosť 
týchto osôb, nerozprávať s nimi osamote, ale zavolať príbuzného. 
Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte 
opatrní v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa 
chráňte pred tým, aby ste sa nestali obeťami podvodu alebo iných 
kriminálnych činov.  
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB V TÝŽDNI OD 22.7. DO 28.7.2019 

PO 
22.7. 

Sv. Márie 
Magdalény 

6.15 Lipany +Imrich, Mária Kopnickí 

17.00 Petrovenec +Štefan, Anna, Štefan, Žofia, Andrej 

17.00 Lúčka-SK +Anna, Štefan, Jozef, Andrej 

18.00 Lipany +Miloš Krivda 

UT 
23.7. 

Sv. Brigity, 
rehoľníčky 

6.15 Lipany +Ján, Rudolf, Rozália, Emil 

18.00 Lipany +Anna Polašková 

ST 
24.7. Féria 

6.15 Lipany +Marianna 

17.00 Ďačov +Štefan, Marián a + z r. Vrabľovej 

ŠT 
25.7. 

Sv. Jakuba, 
apoštola 

16.00 Charita  

18.00 Lipany ZBP pre Daniela, č.19 

PIA 
26.7. 

Sv. Joachima 
a Anny 

6.15 Lipany +Pavol Kravec 

17.00 Lúčka +Irena, Milan Hehejkoví 

18.00 Lipany +Anton, Anna Krivdová 

SO 
27.7. 

Sv. Gorazda 
a spol. 

7.00 Lipany +Anna Hrebeňárová 

Z nasledujúcej 
nedele 

18.00 Lipany ZBP pre Sabinu(75r.) 

NE 
28.7. 

Sedemnásta  
nedeľa  

 „C“ 

8.00 Lipany 
+Mária, Jozef Zubo, Pavlína, Andrej 

Kožuško 

8.00 Ďačov ZBP pre Máriu s rodinou(65r.) 

9.15 Petrovenec +Štefan Mišenčík 

10.30 Lipany ZBP pre Marka a Mareka 

10.30 
Lúčka - 
odpust 

ZBP pre Daniela a rodičov, č. 65 

17.30 Charita  

 

Relikvie sv. Košických mučeníkov vo farnosti si uctíme  
v dňoch 24. 7. – 28. 7. 2019. Od 15. 7. do 23. 7. sa modlíme 

deviatnik k Svätým košickým mučeníkom.  
Pozývame k modlitbe. 

 
24. 7. Ďačov 

 25. 7. Charita 
26. 7. Lúčka 

27.7. – 28. 7 Lipany – 
farský kostol 


