
SVIATOK NARODENIA
PANNY MÁRIE

Sobotňajšia oslava 7. septembra 2019 a od-
pustová slávnosť vo Vranove nad Topľou sa nie-
sla v duchu Jubilejných osláv svätých Košických 
mučeníkov. V homílii duchovný otec, profesor 
Peter Zubko priblížil historický príbeh a ducho-
vný odkaz Svätých Košických mučeníkov ako 
veľkých mariánskych ctiteľov.

Sviatok narodenia Panny Márie. Jeruzalemská 
cirkev začala v 4.- 5. storočí sláviť tento sviatok, 
pretože Panna Mária pochádzala zo Svätej zeme 
a požívala veľmi veľkú úctu, lebo je to Božia Matka. 
Na živote Svätej Matky sa môžeme učiť všetko to, čo Kristus chcel od každého z nás, od 
každého kresťana, aby sme vedeli a rozumeli Božiemu slovu, Božiemu posolstvu a Božiemu 
volaniu. Aby sme nasledovali Krista, podľa neho žili i zomreli.  

Poznáme príbeh zo života svätého Jána Pavla II., že krátko pred prvým svätým pri-
jímaním mu zomrela mama. Otec ho spolu s bratom zobral na Kalwariu Zebrzydows-
ku, tam si kľakli pred mariánsky obraz a otec im povedal: Toto odteraz bude tvoja 
mama! Vieme aký bol Ján Pavol II. veľký mariánsky ctiteľ. Jeho heslo znelo: Totus  Tuus 
Mária - Celý Tvoj Mária. 

A toto isté vidíme v živote Svätých košických mučeníkov. To boli muži, ktorí boli for-
movaný pravou vierou a súčasťou tejto viery je  mariánska úcta. Ale mariánska úcta ne-
spočíva, len v tom že ja sa hlásim k Panne Márii, alebo že sa viem pomodliť nejakú marián-
sku modlitbu, ale že ja napodobňujem Kristov život, tak ako to učí Božia Matka. Na svete sa 
nič nedeje náhodne. Všetko má zmysel, aj to že Svätí košický mučeníci zomierajú v pred-
večer sviatku Panny Márie a vo sviatok Panny Márie, pretože boli mariánskymi ctiteľmi. 
Dôležité je ísť tou cestou.

     Kristus povedal: „Ja som cesta pravda a život“. Panna Mária to chápala a išla tou cestou, 
ako to videla u svojho syna – s trpezlivosťou, s pokorou a s veľkou vierou. Ona je tá prvá, 
ktorá hovorí: „Urobte to čo Vám povie...“

- z homílie Sviatku Narodenia Panny Márie d. o. prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD -
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Všeobecný  úmysel Svätého Otca: 
„Aby  nebolo  drancované prírodné bohatstvo našej planéty, ale aby sa využívalo a rozde-
ľovalo primerane a spravodlivo“.

Úmysel slovenských biskupov: 
„Aby učitelia viedli svojich žiakov k pravým morálnym i duchovným hodnotám“.

Zdroj: Slovenská redakcia VR

Aj tento mesiac vo štvrtok 10.9.2020 sme všetci pozvaní na stretnutie Združenia Faustí-
num do kláštora, kde sa stretneme po sv. omši. V Lectio Divina tentokrát budeme rozjímať 
spolu s otcom Tomášom nad textom zo Sv. Písma: Lk 6,27-38.



VYZNANIE VIERY KOŠICKÝ MUČENÍKOV = JEŽIŠ, MÁRIA 

VĎAKA ZA NAJKRAJŠÍ DEŇ 

Dňa 7. septembra 2020 je sviatok Svätých košických mučeníkov Marek Križin, 
Melichar Grodecký a Štefan Pongrác. Tento deň je výnimočný v tom, že v minu-
lom roku bolo presne 400 rokov čo zomreli a bola tak isto sobota ako vtedy. Ráno 
o tretej hodine vojaci, hajdúsi vtrhli do Kráľovského domu, kde sa rozhodli vyhľa-
dať troch kňazov, ktorí boli nevinní, neozbrojení, mierumilovní, vytiahli ich vonku 
a okrem toho, že ich niekoľko krát surovo zbili. Žiadali od nich, aby sa zriekli 
katolíckej viery a vernosti pápežovi. 

Každý z nich postúpili isté muky, nie ľahké, nie jednoduché. My sme si doteraz 
mohli v knihách čítať o tom, čo všetko oni vystáli, že boli bití, kopaní, že boli bičo-
vaní, že im pálili boky, že im vytiekli črevá, že im stláčali hlavy povrazmi. A čítali 
sme, že dvoch z nich sťali a pripravili o hlavu. 
Keď sme asi pred rokom a pol robili obhliadku 
relikvií, zistili sme, že pravda je oveľa hrozivej-
šia ako sa píše. Pretože tým dvom hlavy nesťali, 
ale surovo odrezali. A podľa toho ako je to písa-
né v dobových prameňoch, bol to taký masaker, 
ktorý mal v celej krajine veľmi hrozivú odozvu.

Dvaja pátri, Marek Križin a Melichar Gro-
decký v túto chvíľu už nežili, ale žil ten tretí 
Štefan Pongrác, jezuita. Ten potom precitol, 
pretože mu hlavu neodrezali. Prebral sa, lebo 
nad ránom bolo chladno a bola to nedeľa 8. sep-
tembra 1619. Zo žumpy bolo počuť modlitbu, 
ktorú on tam odriekal a ktorú poznal, pretože 
sa ju kedysi naučil v škole. Bola to jednoduchá 
modlitbička, veľmi obľúbená v 17. storočí. Skladala sa len z dvoch slov: „Ježiš, 
Mária; Ježiš, Mária“.

Jezuiti boli majstri ako obnoviť katolícku vieru v krajinách, ktoré boli i pohan-
ské, ale i protestantské . Nebolo to jednoduché, ale súčasťou ich apoštolátu bola 
veľká duchovná úcta k Panne Márii Božej Matke. 

Štefan Pongrác sa nenarodil ako katolík. On sa narodil ako kalvín. Keďže v Sed-
mohradsku vtedy bolo jediné gymnázium, stredná škola, kde sa dalo študovať a to 
bola Jezuitská škola v Kluži, tak išiel tam. V škole ho príklad vtedajších pátrov je-
zuitov tak oslovil, že konvertoval na katolícku vieru a rodičia ho vydedili. Hnevali 
sa zlostili sa, akú hanbu nám tu robíš? Vráť sa domov, radšej sa ožeň, my sme bo-
hatí, dáme ti veľa majetku. Štefan napísal rodičom list, ani nie dlhý, ani nie krátky 
list, v ktorom hovoril o tom, že on už našiel svoje miesto v živote. Pre neho nie je 

dôležitý pozemský majetok, pre neho je dôležité to, že našiel pravú pravdu vieru 
v Krista a v Katolíckej cirkvi a bude slúžiť tejto Katolíckej cirkvi, a aj keby ho to 
malo stáť život a ono ho to potom ten život stálo.

My povieme stalo sa veľké nešťastie, stala sa krivda, stala sa neprávosť. Keď 
to potom Košický magistrát vyšetroval aj biskupská komisia, tak konštatovali, že 
mesto nikdy nesúhlasilo s týmto čo sa stalo. Oni sa to len ráno dozvedeli a bolo to 
veľké pohoršenie v celých Košiciach a v potom aj v celej krajine, v celom Uhor-
sku. Ale čas sa už nedá vráť,  už boli mŕtvy. 

Suseda Žofia Gadóciová, ktorá bývala pri Kráľovskom paláci iba cez uličku, 
práve toho 8. septembra nadránom, počula Pográcov hlas. Lebo ja som chodila na 
jeho sväté omše. Bol to hlas nášho pátra a on sa do rána modlil dokedy sa nezačalo 
brieždiť...Ježiš, Mária; Ježiš, Mária; Ježiš, Mária...
A jeho hlas bol slabší a slabší a už bolo počuť len štebot vtákov

Jednoduché vyznanie viery v Ježiša a Máriu. To čo nás môže zachrániť od ťaž-
kých skúšok sú dve jednoduché slová, pred ktorými sa trasie celé peklo. Božie 
mená Ježiša a Márie.

- duchovný otec prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD -

Bol to najkrajší deň pre nás, a urči-
te aj pre deti. No vyzeralo to všelijako, 
keďže tie okolnosti okolo Koronavírusu 
boli aké boli. Vďaka Bohu, že to nako-
niec dopadlo dobre. 

V piatok sme upratali kostol a vy-
zdobili ho, aj jeho okolie. V sobo-
tu mali naše deti prvú svätú spoveď. 
Trocha z nej mali strach, ale zvládli 
to na jednotku. Prišla nedeľa a deň, 
kedy naše deti mali prijať prvé sväté 
prijímanie. Svätá omša začala o 10:00 
hodine, najdôležitejšia udalosť našich 
detí a každého kresťana, ktorý chce 
putovať životom s Kristom. Kristus sa 
stal súčasťou ich každodenného života. 

Chcela by som im popriať, aby im 
Nebeská Matka dala dostatok sily, od-
vahy a nech je v ich srdciach vždy hosť 
menom Pán Ježiš.


