
 
 

 
 

Svätí 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 kráľovský 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). (pokračovanie na s. 2) 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



(dokončenie zo s. 1) 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. 
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 za seba. 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. (zdroj: www.ke-arcidieceza.sk/nasi-svati/)  

 

List Ježiškovi 
Milý Ježiško, 

tak ako mnoho detí, aj ja Ti chcem napísať list, hoc už dávno nie som dieťaťom,  
ale dospelým mužom. Všetci sa tešíme a očakávame Tvoj príchod medzi nás  

a preto rád Ti vypoviem jedno osobné vyznanie.  
Moju rodinu, v ktorej som vyrastal a žil, ako aj moju duchovnú rodinu, v ktorej teraz 

rastiem a žijem vnímam ako najcennejšie prostredie môjho života. Cez rodinu som 
dostal a dostávam tie najkrajšie dary lásky a ľudskosti, v nej prežívam najhlbšie 

a najsilnejšie okamihy. Bez takéhoto prostredia si neviem predstaviť ani moju službu 
Tebe a tvojmu ľudu. Ďakujem Ti Ježiško za tento najcennejší dar. 

Tento list Ti píšem kvôli všetkým deťom a ľuďom na Slovensku i vo svete.  
Prosím Ťa, daj im dar rodiny, milujúcej rodiny, ktorá bude spoločenstvom lásky.  

Daj im rodinu, v ktorej vládne dôvera a úcta.  
Daj im zdravie, aby nič nebolelo a neboli choré.  

Daj im radosť a šťastie, istotu a bezpečie.  
Nech ich srdcia zostávajú čisté, nedotknuté klamstvom, krivdou a týraním.  

Pomôž im prekonávať všetky ťažkosti a vovádzaj ich do oázy pokoja a porozumenia. 
No  najviac, daruj im pravú lásku, aby spoznali dobro, ľudskosť a TEBA. 

S vďakou tvoj služobník Peter 
 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac december 

 1.12.  -  Fatimská sobota v Hrabovci n./L. začne modlitbou posvätného ruženca o 17:15 
hod. a slávením sv. omše o 18:00 hod. 

 2.12. -   Prvá adventná nedeľa – pri sv. omšiach budem požehnávať adventné vence. Kto 
chce, môže si priniesť svoj osobný veniec na požehnanie. Pred sv. omšou ho 



položte pred oltár. V tento deň je zbierka na charitu, ofera na kostol bude až na  
2. adventnú nedeľu, teda 9. 12. Úprimné Pán Boh zaplať za váš milodar.  
Prvá nedeľa v mesiaci – popoludňajšie pobožnosti: JA – 14:00 / SK – 14:30 

 7.12.  -  prvopiatková sv. spoveď vypadá, nahrádza ju vianočná sv. zmierenia. Kto bude 
potrebovať sv. zmierenia pred prvým piatkom, budem k dispozícii pol hodiny pred 
sv. omšou (od 3.12. do 6.12.). 

  8.12. -  Prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. 
 24.12. - Slávnostnú štedrú večeru začneme spoločne zjednotení v kruhu svojich blízkych 

okolo štedrovečerných stolov o 18.00 hod. rodinnou liturgiou. 
 31.12. -   posledný deň v roku. Kto sa zúčastní na speve hymnu „Teba Bože chválime“, môže 

získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.  
––––––––––––––––––––– 

 Zimné kántrové dni: V dňoch 12.12.; 14.12. a 15.12.2018 sú zimné kántrové dni. 
Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je prosba o príchod Kristovho kráľovstva 
do rodín, duchovná obnova rodín a modlitba o pokoj a spravodlivosť vo svete. 

 Roráty: ranné sv. omše o 6.00 hod. budú rorátne. 
 Spoveď chorých: Spoveď chorých pred vianočnými sviatkami budem 19.12.2018 

(streda) od 9:00 hod. Prosím, aby ste ich nahlásili v sakristii do 16.12.2018. 
 „Hľadáme prístrešie...“ od 15.12. do 23.12.2018 sa budeme modliť deviatnik vždy       

o 18:00 hod., ak je večer sv. omša, deviatnik sa pomodlíme pred sv. omšou. 
 Betlehemské svetlo: 24. 12. od 9:00 budete si môcť prevziať betlehemské svetlo zo 

všetkých našich kostoloch do svojich domovov. 
 Vianočný orgánový koncert: srdečne pozývame všetkých (nielen z Hrabovca n./L.) na 

vianočný organový koncert, ktorý sa uskutoční 26. 12. 2018 v Hrabovci n./L. 
o 15:00. Na orgáne bude hrať Ján Fic, náš rodák.   

 Úmysly sv. omší v HR a JA: od 1. 12. 2018 budem prijímať úmysly sv. omší, ktoré 
budú slúžene od januára do júna 2019.  

 Vianočná sviatosť zmierenia:  

Streda 19. 12. 2018 

Slov. Krivé             (2 kňazi) 
Jabloň                     (4 kňazi) 
Zbudské Dlhé       (2 kňazi) 
Hrabovec n./L.      (4 kňazi) 

16:00 – 17:00 
16:00 – 17:00 
17:00 – 18:30 
17:00 – 18:30 

 

počas spovedania bude podávané sv. prijímanie o 16:30 a 17:00 / 17:45 a 18:30 
Vysluhovanie sv. zmierenia v Humennom: 

Sobota 22. 12. 2018 
Vo všetkých troch 
kostoloch 

9:00 – 11:30 

Nedeľa 23. 12. 2018 HE – mesto a sídl.III 14:30 – 17:30 

 

  Požehnaný čas Adventu a Vianoc,  
radosť, pokoj a lásku v kruhu najbližších  

Vám všetkým z úprimného srdca želá  
duchovný otec Peter 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

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

Sobota 1.12.2018 Vigília 1. adventnej  nedele 
17:15 
18:00 

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

Nedeľa 2.12.2018 
1. adventná nedeľa 
(zbierka na charitu) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

ZBP Marián s rodinou 
ZBP pre syna 
ZBP Mária Bažíková (50.r.) 

Utorok 4.12.2018 Féria 18:00 Hrabovec n./L.  Helena a František Džugan 
Streda 5.12.2018 Féria 18:00 Jabloň  Mária, Terézia, Andrej a Anna 

Štvrtok 6.12.2018 Sv. Mikuláš, biskup (ľs.) 
17:00 
18:00 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Michal Svičin 
 Anna Gamrátová (1.výr.) 

Piatok 7.12.2018 Vigília z nasledujúcej slávnosti 
17:00 
18:00 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Mária, Štefan, Mária a Michal 
ZBP pre rod. Černegová a Vataščinová 

Sobota 8.12.2018 
Nepoškvrnené počatie  

Panny Márie (prik. sviatok) 
Vigília 2. adventnej  nedele 

8:00 
9:00 

18:00 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

 Ema a Michal Kopej 
 Kamil Balún 
 Štefan, Juraj a Anna Vataščin 

Nedeľa 9.12.2018 
2. adventná nedeľa 

„Biblická nedeľa“ 
(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

ZBP Jana Balicová (40.r.) 
ZBP Pavlína (80.r.) 
ZBP rod. Šefčíková, č. 148 

Utorok 11.12.2018 Féria 6:00 Hrabovec n./L.  Ján a Anna Džugan 
Streda 12.12.2018 Féria 6:00 Jabloň * za  z Jablone 
Štvrtok 13.12.2018 Sv. Lucia, panna a muč. (sp.) 6:00 Zbudské Dlhé  Helena Boberová  
Piatok 14.12.2018 Sv. Ján z Kríža, kňaz a uč. Cirkvi 6:00 Slov. Krivé  Helena a Michal Čopan 
Sobota 15.12.2018 Vigília 3. adventnej  nedele 18:00 Hrabovec n./L. ZBP rod. Dudová 

Nedeľa 16.12.2018 3. adventná nedeľa 
8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

 Michal a Anna, č. 33 
ZBP Michal (70.r.) 
Za farnosť 

Utorok 18.12.2018 Féria 6:00 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Streda 19.12.2018 Féria 6:00 Jabloň ZBP Magdaléna Kontuľová (75.r.) 
Štvrtok 20.12.2018 Féria 6:00 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 
Piatok 21.12.2018 Féria 6:00 Slov. Krivé * za  zo Slovenského Krivého 
Sobota 22.12.2018 Vigília 4. adventnej  nedele 18:00 Jabloň ZBP Vladimír s rodinou (60.r.) 

Nedeľa 23.12.2018 4. adventná nedeľa 
8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

Za farnosť 
Poďakovanie za 50.r. života 
 Helena a Ladislav Chrin 

Pondelok 24.12.2018 Štedrý deň 
22:00 
22:00 
24:00 

Jabloň 
Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

 Ján Lauda, kňaz 
 Mária a František Timuľak 
Vlastný úmysel 

Utorok 25.12.2018 
Narodenie Pána 

(slávnosť) 

8:00 
9:15 

10:30 
10:30 

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

 Milan, kňaz a Michal 
ZBP Ľuba, Helena a Andrej Dzuro 
ZBP rod. Timuľaková a Grešová 
ZBP rod. Lukáčová a Belicová 

Streda 26.12.2018 Sv. Štefan, mučeník  (sv.) 
8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé  
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

 Štefan a Mária Kulan  
ZBP rod. Vajdová 
ZBP Štefan Lehet (60.r.) 

Štvrtok 27.12.2018 Sv. Ján, apoštol a evanjelista 18:00 Slov. Krivé Na úmysel Marty 
Piatok 28.12.2018 Sv. neviniatka, mučeníci (sv.) 7:00 Hrabovec n./L.  Michal, Anna a Ignác Gamrát 
Sobota 29.12.2018 Vigília – Sv. Rodiny 18:00 Slov. Krivé Na úmysel modl. a pôst. skupiny B. detí 

Nedeľa 30.12.2018 
Svätej Rodiny  

Ježiša, Márie a Jozefa 

8:00 
9:15 

10:30 

Jabloň  
Zbudské Dlhé  
Hrabovec n./L.  

 Irena, Mária a Michal 
 Michal Slobodník a Anna 
ZBP Margita Pekalová (80.r.) 

Pondelok 31.12.2018 Vigília – Panny Márie Bohorodičky 17:00 Zbudské Dlhé Poďakovanie Bohu za farnosť, r. 2018 
 

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

* 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 12/2018; 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  



 


