
 

 

INFORMAČNÝ DVOJTÝŽDENNÍK 
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V HUMENNOM 

24.02.2019 4/2019 14. ROČNÍK 

F ARSKÝ  LIST  

Všetko sa to začalo v Košiciach 

Košice boli miestom, kde sa traja mučeníci – „narodili pre nebo“. Nevieme 

presne, na ktorom mieste boli pochovaní. Po pol roku začiatkom jari 1620 boli ex-

humovaní a prevezení na forgáčovské majetky v Šarišskej župe. Aj keď ich po-

smrtný pobyt v meste Košice bol krátky, tu bolo miesto ich martýria, ktoré nebolo 

možné premiestniť. Pozemok, na ktorom zahynuli, patril kráľovi. Po príchode jezu-

itov do Košíc na ňom bola zriadená jezuitská misia. Jezuiti toto miesto práve pre-

to, že bolo posvätené mučeníckou obetou, považovali za posvätné a hlásili sa 

k tradícii skropenej krvou martýrov. Na tomto mieste neskôr postavili univerzitný 

kostol. 

Kanonizačná kauza sa viedla vždy ako jediný prípad trojice martýrov, a to od 

osudnej noci ich vraždy až po blahorečenie a svätorečenie. Kvôli pohnutým ča-

som naplnených povstaniami (do Satmárskeho mieru, 1711) a po zrušení jezuitov 

(1773) sa oficiálny kanonizačný proces začas až v 19. storočí, úradne ho v marci 

a apríli 1855 otvoril prímas Ján kardinál Scitovský, ktorý nepochyboval o ich mu-

čeníctve ani svätosti, nádejal sa: „Ak oni traja nie sú mučeníci, kto nimi môže byť 

v budúcnosti?“ Pápež Pius IX. vydal 30. augusta 1860 listiny, aby bola preskúma-

ná autenticita mučeníckej smrti a zhromaždené všetky svedectvá. Osobitne boli 

zozbierané svedectvá o zázrakoch a znameniach na podporenie svätosti mučení-

kov. Diecézna fáza prebiehala v Ostrihome v rokoch 1863 – 1864. Rímska fáza 

procesu bola ukončená až 14. septembra 1900. 

 

Preduršulínske obdobie kultu 

V kulte košických mučeníkov sú najmenej známe, resp. neznáme  udalosti 

priamo spojené s kanonizačným procesom. Keďže išlo o mučeníkov, k beatifikácii 

sa zázrak nevyžadoval, ale prítomnosť a frekvencia zázrakov pútala pozornosť te-

ologickej komisie. Tvorili ju teológovia, ktorí kládli veľkú vážnosť lekárskym sve-

dectvám, ktoré boli niekoľkoraké a potvrdené viacerými lekármi, pretože zázraky 

sa týkali uzdravení.  

Prvé znamenie, ktoré je spomínané v kauze košických mučeníkoch, sa viaže 

na noci nasledujúce bezprostredne po vražde: z oltára v kráľovskej kaplnke, na 

ktorom slúžili omše a pri ktorej sa začalo ich martýrium, a z latríny, do ktorej vho-

dili ich telá, vychádzalo v noci jasné svetlo, ktoré pozorovali aj 
pokračovanie na str. 2 
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heretici; tento jas bolo vídať ešte aj v Hertníku a v Nižnej Šebastovej, kým tam boli 

uložené ich telá. Rímska komisia tento jav skúmala, samozrejme, že očité svedec-

tvá nebolo možné dohľadať pre odstup storočí, ale všeobecné rozšírenie tohto 

znamenia v dokumentoch viedlo komisiu k záveru, že ide o pravdivé znamenie. 

Prvý známy zázrak sa viaže na sr. Žofiu Partingerovú, klarisku v Trnave, ktorá 

bola dlhé roky veľmi chorá, mala bolesti, chodila skrčená o palici. V nádeji na 

uzdravenie sa modlila k mučeníkom pred ich ostatkami, ktoré vtedy uchovávali 

práve klarisky. Bola uzdravená a až do smrti nepotrebovala žiadnu opornú bakuľu. 

V tom istom dome žila aj mníška Terézia Bihariová (Bihary), ktorá mala na obi-

dvoch nohách nejaké patologické výrastky a na stehne nevyliečiteľnú otvorenú ra-

nu a nedokázala jej pomôcť žiadna liečba. Sr. Žofia Partingerová ju svojím príkla-

dom povzbudila, aby prosila košických mučeníkov o pomoc odriekaním modlitieb 

pri relikviách. Po niekoľkých dňoch modlitieb bola uzdravená v roku 1653. V roku 

1658 mníška Pelágia Sentgahiová (Szentgahy) bola ochrnutá a obidve ruky mala 

vykrútené do strán. Ani jej nepomáhala nijaká liečba. Okrem modlitieb jej prikladali 

na ruky a telo kosti mučeníkov a bola uzdravená, obnovil sa jej nervový systém 

a narovnali pokrivené ruky. Priložením rúk na truhlu vyzdravela aj sestra Viktória.  

V tom istom roku 1658 mníšky Jakuba a Viktória počuli v sakristii, kde bola 

uložená rakva, akoby hlas kazateľov a videli blýskavé svetlo vchádzajúce do truh-

ly, tiež počuli výrazný rachot; okolo truhly bola akoby brána, ktorú abatiša kľúčom 

odomkla a práve vtedy začuli hlas. V roku 1658 chceli truhlu ukradnúť zlodeji 

(pretože cínová rakva vyzerala ako striebro), ktorí keď začuli zvnútra lomoz 

a hluk, preľakli sa a ušli. V roku 1668 mala mníška Dorota veľmi ukrutné črevné 

problémy a po pobozkaní truhly bola uzdravená. V roku 1678 mníška Kolumba 

mala vážnu chorobu zadnej časti panvy a bolesti kolien; po dotyku truhly ozdrave-

la. V roku 1689 panna Judita Magdaléna nemohla dýchať ani ústami ani nosom; 

so sviecou sa priblížila k truhle a prosila o uzdravenie a podľa svedectiev bola vy-

slyšaná. V roku 1690 istá mníška bola už v smrteľnej agónii, keď bola po prosbe 

k mučeníkom vrátená do života. V roku 1692 mníška Františka bola uzdravená 

z choroby hlavy a iná mníška Kornélia od iných bolestí, keď pri truhle mučeníkom 

obetovali sviece, ako votívny dar.  

Všetky tieto svedectvá pochádzali od klarisiek a v roku 1784 sa ako svedec-

tvá dostali do ostrihomského arcibiskupského archívu, odkiaľ boli vyzdvihnuté 

v 19. storočí. Vyšetrujúca komisia svedectvo klasických mníšok prijala, pretože 

išlo o dôveryhodné osoby, náhlych a nevysvetliteľných uzdravení bolo veľa 

a všetky matky a sestry verili, že sa tak stalo na príhovor košických mučeníkov. 

Ľudia z týchto príbehov nám ukazujú, ako sa dá komunikovať so svätými, že 

oni reálne pomáhajú, ak máme vieru a prosíme o ich príhovor u Boha. Svätí ko-

munikujú aj s nami a chcú byť našimi priateľmi. Mostom medzi nimi a nami je vie-

ra. Svätí nám veľmi chcú pomáhať a keď zas mi poukážeme na ich veľkosť, prí-

klad, vieru, oni to veľmi radi vrátia. 



 

 

 Sv. spoveď pred prvým piatkom bude ako zvyčajne. Starých a chorých navští-
vime doma v piatok (01.03.) od 8:00 hod.  Vo farskom kostole je počas celého prvé-
ho piatku Eucharistická adorácia.  Farská kancelária bude počas týždňa zatvorená. 

 Rodičov detí na prvé sv. prijímanie pozývame v piatok (01.03.) na prvú katechézu 
pre rodičov. Účasť nutná!  

  Pozývame Vás na fašiangové odprosujúce adorácie, ktoré budú v našej farnosti 
takto:                                                                                 
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pondelok 

25.2.2019 

Humenne  6:15 

12:00 

18:00 

ZBP Gabriel, Luka š , Matej 

ZBP Marek, Sla vka 

+ Michal, Ma ria, Michal, Jozef 

utorok 

26.2.2019 

Humenne   

  

  

NšP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

+ Viktor 

+ Vale ria, Ma ria, Michal, Martin 

ZBP rod. Balogova , Puš ka rova  

+ Marta 

streda 

27.2.2019 

Humenne   6:15 

12:00 

18:00 

ZBP a poďak. Ivan (50 r.) 

+ Milan, Ma ria 

+ Mirošlav, Elemí r 

štvrtok 

28.2.2019 

Humenne  

  

6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

+ Magdale na (1 vý r.), Jozef, Da vid 

+ Andrej (1 vý r.) 

Eucharistická Adorácia 

+ Michal (1 vý r.) 

piatok 

1.3.2019 
  

Prvý piatok 

Humenne   

  

  

Breštov 

Kochanovce 

Dubní k 

NšP 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

18:00 

18:00 

16:00 

+ Ro bert, Ladišlav, Ma ria 

+ Michal, Anna, Jozef, Ľudoví t 

+ Anna (2. vý r.) 

+ Bernard 

Za ruz encove  bratštvo 

Za ruz encove  bratštvo 

Poďak. za 60.r.z ivota a ZBP Magdale na 

sobota 

2.3.2019 
  

Prvá sobota 

Humenne  

  

Breštov 

Kochanovce 

NšP 

7:00 

18:00 

8:00 

8:00 

7:30 

Za ví ťazštvo Nepoš kvrnene ho Srdca PM 

+ Ja n, Ma ria 

Za ruz encove  bratštvo 

+ Magdale na (1 vý r.) 

Za ví ťazštvo Nepoš kvrnene ho Srdca PM 

Nedeľa 

3.3.2019 

  
8. nedeľa 

 v cezročnom období 

  
Prvá nedeľa 

Humenne   

  

  

  

Breštov 

Kochanovce 

Dubní k 

NšP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

8:00 

9:30 

9:00 

10:45 

+ Margita 

ZBP Margita a jej deti š rodinami 

+ Ja n, Alz beta, Milan, Veronika 

Za ruz encove  bratštvo 

ZBP bohuzna ma rodina 

+ Jozef, Pavlí na 

+ Michal (1. vý r.) 

Za ruz encove  bratštvo 

Farský kostol  Nedeľa  15:00 – 17:45  

Farský kostol  Utorok  12:30 – 17:45  

Brestov  Pondelok  15:00 – 16:45  

Kochanovce  Pondelok  15:00 – 17:45  
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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. 

 Popolcovou stredou (06.03.) začína Pôstne obdobie. Je to deň prísneho pôstu. 
Popolec budeme v tento deň udeľovať pri všetkých sv. omšiach.  

 HE: Počas pôstneho obdobia budú pobožnosti Krížovej cesty v piatok o 17:15 
hod. a v nedeľu o 14:30 hod. V nedeľu po pobožnosti budú pôstne kázne.  

 Na 1. pôstnu nedeľu (10.03.) sa bude konať celoslovenská „Jarná zbierka na cha-
ritu“. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.  

pondelok 

4.3.2019 
 

(fašiangová adorácia) 

Humenne  
  
  
Breštov 

Kochanovce 

6:15 

12:00 

18:00 

17:00 

18:00 

+ Ja n, Anna 

Za + z rod. Pavliš kova  
+ Ja n (1. vý r.) 

Za + z rod. Kohutova , Majzerova , Miš ľanova  
+ Eugen (10 vý r.) 

utorok 

5.3.2019 
 

(fašiangová adorácia) 

Humenne   
  
  
NšP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:00 

ZBP Adriana (f.) 
+ Jozef, Zuzana, Martin, Ma ria 

+ Gregor, Helena, Anna, Františ ek 

ZBP  Eva š rodinou, poďak. za 50.rokov 

streda 

6.3.2019 
  

Popolcová streda 

(*prísny pôst*) 

Humenne   
  
  
Breštov 

Kochanovce 

Dubní k 

NšP 

6:15 

12:00 

18:00 

16:30 

18:00 

17:00 

7:30 

+ Františ ek 

Za + z rod. Bedna rova  
+ Peter 

Za + z rod. Marcinova  a Radova  
+ Jarošlav 

+ Ma ria (1. vý r.) 

+ Maria n (1. vý r.) 

štvrtok 

7.3.2019 

Humenne  
  

6:15 

12:00 

16:30 

18:00 

ZBP Martin (50 r.) š rodinou 

+ Ja n, Ma ria, Františ ek, Ja n, Anna 

Eucharistická Adorácia 

+ Toma š , Jelka, Ma ria, Vašiľ 

piatok 

8.3.2019 

Humenne   
  
  
Dubní k 

NšP 

6:15 

12:00 

18:00 

18:00 

16:00 

ZBP Jarošlav š rodinou 

ZBP Marta, Františ ek, dce rý a nevešta š rod. 
+ Anna, Michal, Františ ka, Ja n 

... 
ZBP Anna, Duš an, Karol š rodinou 

sobota 

9.3.2019 

Humenne  
  
Kochanovce 

NšP 

7:00 

18:00 

8:00 

7:30 

+ Mirošlav, Jarošlav, Bartolomej, Dezider 

+ Zdenka, Toma š , Ma ria 

ZBP bohuzna mej rodiný 

+ Oľga (1. vý r.) 

Nedeľa 

10.3.2019 

  
1. Pôstna nedeľa 

Humenne   
  
  
  
Breštov 

Kochanovce 

Dubní k 

NšP 

7:30 

9:00 

10:30 

18:00 

9:30 

8:00 

9:00 

10:45 

+ Mirošlav (1. vý r.) 
ZBP Ro bert (50 r.), Jozef (80 r.) 

+ Jozefí na 

+ Zolta n, Ema, Pavol 
ZBP Martina (18 r.) š rodinou 

ZBP Marta (66 r.) š rodinou 

+ Pavol (15. vý r.) 

ZBP a poďak. za milošti rod.Č urlejova  


