
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

10.02.2019 3/2019 14. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

Pôvod kultu 

Východiskom kultu košických mučeníkov bola povesť 

mučeníctva, ktorá bola v Uhorsku všeobecne rozšírená 

a známa od 17. storočia a vznikla hneď po ich smrti. 

Z tohto dôvodu sa s ich telesnými pozostatkami vždy za-

obchádzalo úctivo, venovala sa im vždy zvláštna starostli-

vosť a osobitná pozornosť. 

Telá mučeníkov boli po zmasakrovaní vhodené do žumpy na kráľovskom po-

zemku v centre Košíc, kde zahynuli. Neostali tu dlho vďaka pričineniu Žofie Gadó-

ciovej, vdove po košickom starostovi, ktorá ich dala vyloviť, očistiť a slušne 

s kresťanskou úctou pochovať, pričom ich vtedy osobne videla. Po asi pol roku – 

16. marca 1620 – hlboko nábožná katolíčka grófka Katarína Pálfiová, vdova po 

uhorskom palatínovi Žigmundovi Forgáčovi, si vyžiadala telá od sedmohradského 

kniežaťa Gabriela Betlena a aj ich získala. Po exhumácii ich dala očistiť od mŕtvol-

nej špiny. Hlavy boli oddelené od tiel, každé telo bolo po vyzdvihnutí z hrobu oso-

bitne zavinuté do zamatovej látky a potom boli všetci traja spolu dôstojne pocho-

vaní pod hlavným oltárom farského Kostola sv. Andreja apoštola v Nižnej Šebas-

tovej. Tu odpočívali niekoľko rokov (necelých pätnásť) a potom boli s veľkou úctou 

prenesené do kostola v Hertníku, kde boli ďalších zopár rokov. Nie je presne zná-

me, prečo boli telá prevezené do Hertníka. Ako najpravdepodobnejší dôvod na 

prevezenie tiel mučeníkov bola neistá doba pre katolíkov. Hertník sa zrejme javil 

ako bezpečnejšie miesto. Umiestnenie relikvií do týchto sakrálnych objektov bolo 

logické nielen z patronátnych dôvodov, ale aj preto, lebo išlo o katolícke objekty 

v širokom okolí, ktoré boli v dobrom stave. 

Výber miestneho nižnošebastovského nového patrocínia „Najsvätejšieho me-

na Ježiš a Mária“ úzko súvisí nielen s obľúbenosťou vtedy nového a moderného 

liturgického sviatku, ale súvisí aj s košickými mučeníkmi, ktorí mená Ježiša 

a Márie vzývali počas mučenia, ako to osobitne dosvedčili svedkovia, keď ich po-

čuli z úst Štefana Pongráca v žumpe celú noc až do rána, keď zomrel. Strelná 

modlitba, taká obľúbená v 17. storočí, vzývajúca najsvätejšie mená, pomohla mu-

čeníkom vytrvať až do konca. Zrejme aj forgáčovský výber františkánov, ktorí si 

tiež osobitne ctili mena Ježiša a Márie, mohol súvisieť s udržaním tejto nenápad-

nej tradície známej v prvých rokoch kultu košických mučeníkov. 
pokračovanie na str. 2 



 

 

2 FL 03/2019 

V tomto období neboli telá košických mučeníkov vystavované verejnosti, ani 

neboli namaľované ich obrazy. Ich hroby boli navštevované individuálne a veriaci 

ich žiadali o milosti súkromne v modlitbách a niektorí prosebníci boli reálne vysly-

šaní, ako o tom svedčia nižšie uvedené svedectvá. 

Prvú oficiálnu správu o košických mučeníkov napísal do Ríma generálovi Mu-

ciosovi Vitelleschimu SJ 13. novembra 1619 rektor jezuitského kolégia 

v Humennom Alexander Dobokai (Dobokay) SJ. V liste uviedol: „Nech Ježiš Kris-

tus, náš Pán, skrze toto ukrutné mučeníctvo dá, aby táto svätá krv sa stala pre 

Košice a pre celé Uhorsko najúrodnejším semenom katolíckej viery.“  

Uhorský prímas a ostrihomský arcibiskup Peter Pázmaň SJ 23. septembra 

1628 informoval pápeža Urbana VIII. o situácii v Uhorsku a košických mučeníkov 

nazval svätými; súčasne uviedol, že telá mučeníkov sa nachádzajú „v súkromnej 

kaplnke Forgáčovcov“ a on by ich rád umiestnil na čestnom mieste vo svojej ka-

tedrále v Ostrihome.  

Je isté, že grófka Katarína Pálfiová († 1640) zabezpečila truhlu, ako aj tran-

sport ostatkov z Hertníka do klariského kláštora do Trnavy (kde bola predstavenou 

dcéra spomenutej grófky Pálfiovej); tam bola truhla uložená v sakristii. Udialo sa 

to v r. 1634. Forgáčovci teda dali vyrobiť cínovú rakvu, ktorú urobili pravdepodob-

ne šarišskí kovotepci (možno z Prešova alebo z Bardejova), do ktorej boli telá mu-

čeníkov uložené.  

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 uršu-

línskeho kláštora. Ani o tomto prenose nie sú zachované priame svedectvá. Žia-

den verejný kult im ani vtedy nebol vzdávaný, všetka preukazovaná úcta mala 

súkromnú povahu. 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. 

* * * * * * * 

Na mieste smrti košických mučeníkov na Hlavnej ulici v Košiciach stojí dnešný 

Kostol Najsvätejšej Trojice, postavený ako akademický a jezuitský, po zrušení je-

zuitov ho už vyše 200 rokov spravujú premonštráti. Na priečelí priliehajúceho kláš-

tora sa vedľa seba nachádzajú pamätné tabule trom košickým mučeníkom 

i Betlenovi, obetiam i agresorom. Sú to paradoxy dejín, s akými sa stretávame 

bežne v osobnom živote: Dobro i zlo vedľa seba. Sami si volíme, sami si vyberá-

me. I jedna i druhá strana príbehu sa jasne rozhodla a vybrala si svoje miesto nie-

len 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. A my sme jeho 

svedkami. 



 

 

 V pondelok  (11.02.) je liturgická spomienka Panny Márie Lurdskej a zároveň  
27. Svetový deň chorých, s ktorým je už každoročne spojené aj pomazanie 
chorých. Touto sviatosťou sa Cirkev obracia zvlášť na tých, ktorí sa podobajú 
Ježišovi Kristovi v jeho utrpení a preto im chce touto sviatosťou pomôcť sviatostnou 
milosťou a ukázať, že v nesení kríža nie sú sami. Sviatosť pomazania chorých, je 
potrebné prijať v posväcujúcej milosti a budeme ju udeľovať pri sv. omšiach takto:  

 

 

 

 

 

FL 03/2019 3 

pondelok 

11.2.2019 
  

Prebl. Panny Mária Lurdská,  
(ľs.) 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

+ Já n, Michál, Anná, Andrej, Tere ziá 

+ Já n, Anná, Pávlí ná 

+ Alexánder, Tomá s , Já n, Má riá, Anná 

+ Jozef, Má riá, Má riá, Juráj 

utorok 

12.2.2019 

Humenne   
  
  
NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Má riá, Já n, Helená, Anná, Jozef 
ZBP Má riá (84 r.) s rodinou 

+ Emí liá (1 vý r.) 

+ Mágdále ná, Otto, Anná 

streda 

13.2.2019 

Humenne   
  
  
Kochánovce 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

Zá ví ťázstvo Nepos kvrnene ho Srdcá PM 

ZBP Máriá n (kn áz) 
+ Ládisláv (2 vý r.) 

+ Michál  á + z rod. Jurásová  

štvrtok 

14.2.2019 
  

Sv. Cyril a Metod.,  
(ľs.) 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Ro bert, Ládisláv, Má riá 

+ Károl (kn áz) 

Eucharistická Adorácia 

+ Má riá, Já n 

+ Eduárd, Mirosláv 

+ Má riá, Michál 

piatok 

15.2.2019 

Humenne   
  
  
Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Jozef 
+ Andrej, Alz betá, Andrej 
+ Márgitá, Ondrej á ich rodic iá 

+ Mágdále ná, Pávol, Juráj, Irená 

+ Alz betá, Andrej 

sobota 

16.2.2019 

Humenne  
  
Kochánovce 

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

+ Ládisláv (kn áz) á jeho rodic iá 

Zá + z rod. Tomec ková , Breková , Ontkovic ová  
zá + z rod. Striz encová , Fedorc á ková  
+ Veroná, Pávol 

Nedeľa 

17.2.2019 

  
6. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne   
  
  
  
Brestov 

Kochánovce 

Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

9:30 

9:00 

10:45 

+ Anná, Jozef, S tefán 

+ S tefán, Má riá á zá + z rod. Bání ková  á S irá ková  
+ Frántis ek (5 vý r.) 

ZBP Já n (60 r.) 
ZBP rod. Kos ická  
ZBP bohuzná mej rodiný 

+ Vále riá (4. vý r.) 
ZBP á dárý Duchá Sv. S tefán, Jurko, Ondrí k 

Humenné 11.2. pondelok 6:15;  12:00;  18:00   

Brestov 11.2. pondelok 17:00   

Kochanovce 13.2. streda 17:00   

Dubník 15.2. piatok 18:00   

NsP 12.2. utorok 16:00   
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Adresa: RKFÚ Všetkých svätých, Brestovská 1, 066 01 Humenné 
Telefón: 057/775 2728; Zaopatrovanie chorých a zomierajúcich: 0902 228 711 

Web: www.humenne.rimkat.sk; Facebook: facebook.com/farnost.humenne 
Redakcia a zodpovedný za vydanie:  František Mariňák 

Dobrovoľný príspevok na vydávanie bulletinu. Ďakujeme. 

 HE: V nedeľu (17.02.) bude februárová zbierka na „Obnovu farského kostola 
Všetkých svätých“. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.  

 Prosíme všetkých, ktorí sa zapojili do aktivity "Adoptuj si birmovanca" aby si v  
sakristii kostola vyzdvihli list s informáciou a menom prideleného birmovanca.  
Každý zapísaný do aktivity má určený vlastný list.  

 Stretnutie birmovancov, ktorí odchádzajú na spoločnú duchovnú obnovu do Važca 
bude v utorok 19.2. o 13:00 na železničnej stanici. Nezabudnite si cestovné lístky  
a osobné doklady!  

pondelok 

18.2.2019 

Humenne  
  
  
Brestov 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP S tefán, Bernárdí ná 

+ Andrej, Má riá, Alexánder 

+ Ľudoví t, Anná, Eugen 

+ Jozef, Járomí r 

utorok 

19.2.2019 

Humenne   
  
  
NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Mártin (kn áz) 

ZBP Veroniká, Jákubko á ich rodic iá 

+ Jozef 
+ Stánisláv, Jání k, Agá tá 

streda 

20.2.2019 

Humenne   
  
  
Kochánovce 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

ZBP Helená (90 r.) 
+ Pávlí ná, Jozefí ná 

+ Agnesá, Anná, Andrej 
ZBP Alojz, Anná á rodinou 

štvrtok 

21.2.2019 

Humenne  
  
  
  
Brestov 

NsP 

6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

17:00 

16:00 

+ Pávol, Alz betá, Andrej, Já n 

+ Já n, Anná, Jozef 
Eucharistická Adorácia 

+ S tefán, Má riá, Eugen 

Zá + z rod. Ház inc á ková , Gác ová  
+ Jozef 

piatok 

22.2.2019 
  

Katedra sv. Petra apoštola 
(sv.) 

Humenne   
  
  
Dubní k 

NsP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Ládisláv, Anná 

+ Juráj, Anná 

ZBP Kátárí ná (30 r.) 
+ Má riá, Michál, Anná, Michál 
+ Ondrej, Ondrej, Pávlí ná, Já n, Anná, Zuzáná 

sobota 

23.2.2019 
  

Sv. Polykarp, 
 biskup a mučeník, (sp.) 

Humenne  
  
Kochánovce 

NsP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

+ Jozef 
ZBP Pávol s rodinou 

+ Michál (10 vý r.) 

+ S tefán Hrinko 

Nedeľa 

24.2.2019 

  
7. nedeľa 

 v cezročnom období 

Humenne   
  
  
  
Brestov 

Kochánovce 

Dubní k 

NsP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

9:30 

8:00 

9:00 

10:45 

+ Helená, Jozef, Má riá, Já n 

ZBP Kátárí ná 

ZBP Frántis ek (65 r.) 

ZBP Má riá, Pávlí ná 

ZBP rod. Májzerová  
ZBP rod. Krí dlová , Plichtová  
ZBP Peter s rodinou 

Poďákovánie zá 70.r.z ivotá ZBP Má riá 


