
 
 

 
 

Prípravný rok na 400. jubileum smrti 

košických mučeníkov 

Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup a metropolita dňa                              
2. septembra 2018 v Košiciach v závere ďakovnej sv. omše za blahorečenie Anny 
Kolesárovej vyhlásil Prípravný rok na veľké jubileum štyristého výročia mučeníckej smrti 
Košických mučeníkov.  

Plné znenie vyhlásenia: 
Drahí bratia a sestry, blahoslavená Anka je darom, za ktorý sme dnes chceli ďakovať 

Bohu. I ja ešte raz ďakujem naozaj všetkým, ktorí pracovali dlhé mesiace, aby sme mohli 
spoločne prežiť tieto milostivé a požehnané dni. 

Dnes môžeme potvrdiť, že skutočne platí výrok, že krv kresťanov je semenom 
nových kresťanov. A v Košickej arcidiecéze, podobne ako aj v iných diecézach na 
Slovensku, to platí vo zvýšenej miere. Od poreformačných čias nám v kolektívnej pamäti 
najviac zarezonoval príklad Košických mučeníkov. A potom to prišlo. Nad Košicami 

a priľahlým regiónom sa doslova roztrhlo nebo a Kristus posilnil 
svojou milosťou mnohých ľudí k odvážnemu hrdinstvu 
živej katolíckej viery. 

Naša Košická arcidiecéza je diecézou mučeníkov. Máme 
vyskladanú celú  mozaiku laikov a kňazov zvlášť v minulom 20. 
storočí, ktorí boli prenasledovaní a umučení pre svoju vieru. Vieme 
o deväťdesiatich troch (93) väznených košických kňazoch počas 
komunizmu. Dvadsaťdva (22) košických kňazov bolo v pracovných 
táboroch PTP. Ďalšie desiatky kňazov boli odstavené mimo 
pastorácie. Okrem nich nám dodnes svieti svedectvo ôsmich kňazov, 
ktorí zomreli na následky mučenia či totálneho sebaobetovania pre 

záchranu života iných. Ich príbehy ešte len čakajú na zhodnotenie. A v posledných rokoch 
boli blahorečené dve ženy z tejto arcidiecézy: Sára Šalkaháziová, panna a mučeníčka zo 
Spoločnosti sociálnych sestier a v týchto dňoch mladé dievča, laička, Anka Kolesárová, 
ktorá nám dokazuje, že svätosť nie je iba pre kňazov a zasvätených.  

Krv mučeníkov si zaslúži našu pozornosť i poďakovanie, preto dnešným dňom 
vyhlasujem pre Košickú arcidiecézu začiatok prípravného roka na veľké jubileum štyri 
stého (400.) výročia mučeníckej smrti Košických mučeníkov. Od sviatku sv. Ondreja, 
apoštola, pri celodiecéznych rekolekciách 1. decembra 2018, budú postupne do 
jednotlivých farností celej arcidiecézy vyslané dva relikviáre s ostatkami Košických 
mučeníkov, ako aj materiály s formačnými a pastoračnými aktivitami. Veľké jubileum 
našich mučeníkov sa zavŕši 7. septembra 2019, tu v košickej katedrále. Kiežby nám ich 
orodovanie napomohlo ku skutočnej duchovnej obnove, vnútornému očisteniu a novej jari 
v živote viery. Pochválený buď Ježiš Kristus! 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Sv. Košickí mučeníci 
Svätý Marek Križin (Crisinus, Körösi; *1588/9 Križevci, dnes Chorvátsko – 

+7.9.1619 Košice, dnes Slovensko), katolícky kňaz, ostrihomský metropolitný kanonik. 
Základné vzdelanie získal v rodisku, 1600 – 1607 študoval v jezuitskom kolégiu vo Viedni, 
1607 – 1610 filozofiu na jezuitskej univerzite v Štajerskom Hradci (Graz), 1611 – 1615 
teológiu v nemecko-uhorskom kolégiu v Ríme, 1610 magister filozofie a fyziky, 1615 
doktor posvätnej teológie, 1615 ordinovaný, 1615 kazateľ v Križevcoch, 1616 
ostrihomský kanonik, od 1616 profesor a riaditeľ kapitulnej školy v Trnave, od 1618 
komárňanský arcidekan a správca bývalého benediktínskeho opátstva v Krásnej nad 
Hornádom, v apríli 1619 sa zriekol funkcie správcu majetkov. V júli 1619 si vykonal 
exercície v Humennom. 

Svätý Melichar Grodecký (*1584 Tešín/Cieszyn, Sliezsko, dnes Poľsko – +7.9.1619 
Košice, dnes Slovensko), katolícky kňaz, jezuita. Sv. Ján Sarkander SJ († 17.3.1620 
Olomouc) je jeho ujo. Od roku 1595 študoval na jezuitskom kolégiu vo Viedni, vstúpil 
k jezuitom, 22.5.1603 – 1605 noviciát v Brne, 1605 – 1606 vyučoval v nižších ročníkoch 
kolégia v Brne, 1607 – 1608 študoval rétoriku v Jindřichovom Hradci, 1609 – 1610 
filozofiu, 1610 – 1612 vyučoval gramatiku na kolégiu v Kladsku (Glatz, Kłodzko), 1612 – 
1614 študoval teológiu v Prahe, 1614 ordinovaný v kaplnke pražského sirotinca, 1614 – 
1618 duchovný správca a riaditeľ domu pre chudobných študentov v Prahe (venoval sa 
cirkevnej hudbe, vynikol ako dirigent speváckeho zboru pri tunajšom kolégiu), po 
pražskej defenestrácii vyhostený z Čiech začiatkom júna 1618, potom misionár a kaplán 
cisárskych vojsk v Košiciach, 16.6.1619 zložil slávnostné sľuby v Humennom, predtým si 
tu zrejme vykonal exercície.  

Svätý Štefan Pongrác (*1582 Alvinc-Vintul in Jos, Sedmohradsko, dnes Rumunsko – 
+8.9.1619 Košice, dnes Slovensko), katolícky kňaz, jezuita. Absolvent jezuitského kolégia 
v Kluži, 8.7.1602 – 1604 noviciát v Brne, 1604 – 1607 štúdium filozofie v Prahe, 1607 – 
1608 v Ľubľane, kde dosiahol titul magistra filozofie, a podľa potreby vyučoval, 1608 – 
1611 vyučoval latinčinu a humanitné predmety v Klagenfurte, súčasne bibliotekár 1611 – 
1615 štúdium teológie v Štajerskom Hradci, 1615 ordinovaný, 1615 – 1618 maďarský 
kazateľ v Humennom, 1616 – 1618 aj riaditeľ tamojšej školy, od 1618 na misii v Košiciach, 
16.6.1619 zložil slávnostné sľuby v Humennom, predtým si tu zrejme vykonal exercície, 
potom krátko pôsobil v kaštieli Žigmunda Péčiho (Péchy) v Šariši. Rodičia pôvodne 
nesúhlasili so vstupom do rehole a voľbou kňazského povolania. Košický protestantský 
kazateľ Peter Alvinci sa bál jeho horlivosti a brojil proti nemu miestnu mienku.  
(prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.) 

 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac november 

 1.11. - Slávnosť všetkých svätých – v tento deň bude svätú omšu o 10:30 v Zbudskom 
Dlhom slúžiť Mons. Bernard Bober, arcibiskup. Dušičkové pobožnosti na 
cintorínoch budú takto:  
Zbudské Dlhé    – 14:00 hod.  
Hrabovec n./L.  – 13:30 hod. 

Jabloň      – 14:00 hod. 
Slov. Krivé (2.11.)   –  15:45 hod. 

Pol hodiny pred pobožnosťou sa pomodlíme sv. ruženec pri kríži na cintoríne. 

 2.11. -  Prvý piatok v mesiaci - tohto roku v mesiaci november sa prvý piatok neslávi, 
nakoľko v tento deň je Spomienka na všetkých verných zosnulých (Dušičky). 



 3.11. - Fatimská sobota – v Hrabovci n./L. začne modlitbou posvätného ruženca o 17:15 
hod. a slávením sv. omše o 18:00 hod. Srdečne pozývam veriacich z celej farnosti. 

   Otec arcibiskup Mons. Bernard Bober sa dožíva 68 rokov. Pripomenieme si to pri 
sv. omši 1. 11. Zahŕňajme ho aj do svojich modlitieb. Ad multos annos! 

 4.11.  –  Prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať. 

Adorácia Sviatosti Oltárnej na prvú nedeľu nebude, nakoľko hneď v pondelok     
5. 11. máme celodennú farskú poklonu. 

 5.11. -   Celodenná farská poklona; časový harmonogram: 

 Zbudské Dlhé  10:45 – 17:50 Jabloň 10:15 –  17:00 

 Hrabovec n./L. 10:30 – 17:30 Sl. Krivé 10:00 –  16:30    
Prosím, zapíšte sa na zoznam adorujúcich podľa časových intervalov.  
Počas celodennej adorácie sa neprednášajú modlitby, zachováva sa posvätné 
ticho pre osobnú adoráciu a modlitbu. 

 8.11.   - rekolekcie kňazov nášho dekanátu budú v tomto mesiaci v Michalovciach. 

 18.11.  -  „Dobročinná zbierka sv. Alžbety.“ Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.  

 25.11. - nedeľou „Krista Kráľa“ sa končí liturgický rok a Prvou adventnou nedeľou začína 
nový liturgický rok. Vo všetkých kostoloch po sv. prijímaní bude vyložená Sviatosť 
Oltárna a obnovíme si zasvätenie ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu 
Ježišovmu. Za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky. 

––––––––––––––––––––– 
 Sviečka za nenarodené deti: v deň, keď si budeme spomínať na našich drahých zosnulých 

(2.11.), môžeme si spomenúť aj na zomrelé nenarodené deti a zapáliť sviečku aj im. 
 Úplné odpustky počas dušičkovej oktávy: 

Kto v tento deň nábožne navštívi kostol, alebo kaplnku a pomodlí sa Otče náš a Verím 
v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Je 
potrebné splniť tri podmienky: sv. zmierenia, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca 
(Otčenáš, Zdravas´, Sláva Otcu). Je potrebné vylúčiť náklonnosť k hriechu.  Veriaci, ktorý 
nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať  odpustky, 
ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1.novembra. do 8.novembra. 
Aby ste mohli získavať tieto odpustky, sv. prijímanie budem podávať podľa rozpisu, ktorý 
bude vyvesený aj na nástenke v kostole. Zároveň v tieto dni budú otvorené aj kostoly na 
osobnú modlitbu pred svätostánkom. 
 

************ 
Rozpis podávania Eucharistie počas dušičkovej oktávy – 2018 

Deň Dátum Hrabovec n./L. Zbudské Dlhé Jabloň Slov. Krivé 

Štvrtok 1.11.2018 pri sv. omši pri sv. omši pri sv. omši 14:30 
Piatok 2.11.2018 pri sv. omši pri sv. omši pri sv. omši 16:10 

Sobota 3.11.2018 pri sv. omši 17:00 16:30 16:00 

Nedeľa 4.11.2018 14:00 pri sv. omši pri sv. omši pri sv. omši 

Pondelok 5.11.2018 17:30 pri sv. omši 17:00 16:30 
Utorok 6.11.2018 pri sv. omši 17:30 17:00 16:30 

Streda 7.11.2018 17:30 pri sv. omši 17:00 16:30 

Štvrtok 8.11.2018 18:00 17:30 17:00 16:30 
 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

November 2018 Rozpis svätých omší na mesiac: 
DÁTUM LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS MIESTO ÚMYSEL 

Štvrtok 1.11.2018 
Všetkých svätých (sl.) 

Prikázaný sviatok 
/dušičkové pobožnosti/ 

8:00 
10:30 
10:30 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

ZBP Mária a Marián (20.r.manž.) 
ZBP rod. Bukovčíková a Dzurová  
Vlastný úmysel  (celebruje Mons. B. Bober) 

Piatok 2.11.2018 
Spomienka na všetkých 

verných zosnulých 

16:30 
17:30 
18:30 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Ján, Mária, Michal a Zuzana 
Za všetkých zosnulých 
Na úmysel Svätého Otca 

Sobota 3.11.2018 Vigília 31. nedele cez rok 
17:15 
18:00 

Hrabovec n./L. 
Modlitba posvätného ruženca 
Za členov bratstva sv. ruženca 

Nedeľa 4.11.2018 
31. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

ZBP Katarína s rodinou 
 Ján, Anna, Michal a Mária 
Za farnosť 

Pondelok 5.11.2018 
Féria 

Celodenná farská poklona 
18:00 Zbudské Dlhé  Jozef, Oľga, Jozef a Igor 

Utorok 6.11.2018 Féria 18:00 Hrabovec n./L.  Mikuláš, Anna a Emil 
Streda 7.11.2018 Féria 7:00 Zbudské Dlhé  Anna a Ján Kocaj 

Piatok 9.11.2018 Výr. posv. Lateránskej baziliky 
17:15 
18:00 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Štefan Bačko 
 Juraj, Mária, Ján a Paulína 

Sobota 10.11.2018 Vigília 32. nedele cez rok 18:00 Slov. Krivé ZBP pre matku 

Nedeľa 11.11.2018 32. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Jabloň 

ZBP Jozef Kolesár (85.r.) 
 Ján Tkáčik, kňaz 
Za farnosť 

Utorok 13.11.2018 Féria 18:00 Hrabovec n./L.  Anna Jozef Pekala  

Streda 14.11.2018 Féria 18:00 Zbudské Dlhé 
Za  z rod. Kocajová, Kulanová 
a Horáková 

Štvrtok 15.11.2018 Féria 18:00 Jabloň ZBP rod. Dudová, Ficiková a Greňová 
Piatok 16.11.2018 Féria 18:00 Slov. Krivé   Štefan a Margita 

Sobota 17.11.2018 Vigília 33. nedele cez rok 
15:00 
18:00 

Hrabovec n./L. 
Slov. Krivé 

Za novomanželov                            /sobáš/ 
ZBP pre rod.Petáková,Meždejová st. a ml 

Nedeľa 18.11.2018 
33. nedeľa cez rok 

(Dobročinná zbierka                
sv. Alžbety) 

8:00 
9:15 

10:30 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

ZBP Štefan (60.r.) 
ZBP Mária Jesenková (75.r.) 
ZBP Tomáš Karoľ (70.r.) 

Utorok 20.11.2018 Féria 18:00 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Streda 21.11.2018 Obetovanie Panny Márie (sp.) 18:00 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 
Štvrtok 22.11.2018 Sv. Cecília, panna a muč. (sp.) 18:00 Jabloň * za  z Jablone 
Piatok 23.11.2018 Féria 18:00 Slov. Krivé * za  zo Slovenského Krivého 

Sobota 24.11.2018 Vigília Krista Kráľa 
14:30 
18:00 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 

Za novomanželov                            /sobáš/ 
 Štefan, Mária, Štefan, Anna a Margita 

Nedeľa 25.11.2018 Krista Kráľa 
8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

Za farnosť 
 František a Vlastimil 
ZBP Anna (85.r.) 

Utorok 27.11.2018 Féria 18:00 Hrabovec n./L.  Helena a Michal Pekala 
Streda 28.11.2018 Féria 18:00 Zbudské Dlhé Na úmysel rodiny 
Štvrtok 29.11.2018 Féria 7:00 Hrabovec n./L.  Dušan, Helena a Michal Šefčík 

Piatok 30.11.2018 Sv. Ondrej, apoštol (sv.) 
17:15 
18:00 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Anna a Ján Šuľo;  Veronika a Ján Tkáč 
 Mária, Ján a ich rodičia 

 

* HR   Anna Gamrátová, Veronika Smetanková, Mária Hudáková, Anna Gužíková, Peter Ferčák, Štefan Kolesár,          
Edita Šuhajdová, Henrik Hrin, Bernarda Ferčáková 

* JA   Štefan Dzurov, Emil Dušák, Helena Hodorová, Anna Gribová, Ján Kontuľ 
* ZD   Ľubica Veichpartová, Juraj Kulan, Mária Jacková 
* SK   Ľudmila Polovková, Štefan Balica 
 

INFORMAČNÝ BULLETIN 11/2018; PRIPRAVIL: Mgr. Peter Juhás, správca farnosti  
ADRESA: Zbudské Dlhé 37, 067 12; TEL: 057/7797 150; MOBIL: 0907 946 715  

WEB: zbudskedlhe.fara.sk; E-MAIL: zbudskedlhe.fara@gmail.com  

„Nik z nás totiž nežije pre seba a nik pre seba neumiera; lebo či žijeme, žijeme 
Pánovi, či umierame, umierame Pánovi.“ (Rim 14, 7 – 8a) 


