
Info list Rímskokatolícka farnosť sv. Košických mučeníkov, Humenné  - 27. 1. 2019 - IX. č.2

Šesť vlastností, ktoré treba hľadať 
v budúcom manželskom partnerovi

Ak si slobodný či slobodná, a túžiš sa oženiť či vydať, ponúkame ti 6 otázok, ktoré si treba 
položiť pri hľadaní manželského partnera.  Zvlášť 31. kapitola Knihy Prísloví vnáša svetlo 
do toho, aké životné dráhy treba hľadať v budúcom manželskom partnerovi. Opis, ktorý tu 
nájdeme, sa zamýšľa nad mnohými obdobiami života počestnej ženy, počas ktorých doká-
zala svoju vernosť. Ale mnohé tieto charakterové vlastnosti môžeme uplatniť, aj pokiaľ ide 
o to, čo by mala hľadať žena v životnom smerovaní muža.
1. DOTIAHNE SVOJ SĽUB DO KONCA? Keď budeš spoznávať niekoho, kto by sa mo-
hol stať tvojím manželským partnerom, zváž, či je čestný a dôveryhodný. Má tento človek 
povesť, že ním daný sľub dotiahne do konca?
2. POMÁHA TI BYŤ SILNEJŠÍM? Hľadaj takú osobu do manželstva, ktorá ťa bude 
povzbudzovať a pracovať po tvojom boku spôsobom, ktorý ťa bude dopĺňať. Manželský 
pár by mal byť silnejší spolu, ako by bol každý sám.
3. JE PRACOVITÝ? Hľadaj niekoho, kto je disciplinovaný a usilovný, kto má ciele 
a pracuje na ich splnení, kto úlohy začne, aj ich dokončí. 
4. JE ŠTEDRÝ A POHOSTINNÝ? Hľadaj takého, kto otvára svoju dlaň bedárovi a ruky 
vystiera k chudobnému, kto si všíma potreby svojej rodiny, ale všíma si aj ďalšie potreby 
okolo seba. Je štedrý, pohostinný a ochotný pomáhať.   
5. JE MÚDRY A DYCHTIVO POMÁHA DRUHÝM ĽUĎOM? S takým človekom sa 
chceš zosobášiť — s niekým, koho nepohltili jeho vlastné sebecké aktivity a rôzne zábavy, 
ale robí mu radosť pomáhať druhým a má múdrosť v tom, ako byť ozaj užitočný.
6. NAOZAJ DÔVERUJE JEŽIŠOVI? Táto otázka naráža na najdôležitejšiu vlastnosť, 
ktorú treba hľadať v budúcom manželskom partnerovi: Má ten človek bázeň pred Bohom? 
Je to veriaci človek? Je to človek modlitby a Eucharistie? 
Snívaj, modli sa a snaž sa získať rady týkajúce sa charakterových vlastností, ktoré by si 
mal hľadať u potenciálneho manželského partnera, a potom sa pevne rozhodni, že nebudeš 
robiť kompromisy. Nedopusť, aby tvoje hľadanie partnera hnal vonkajší vzhľad. 
„Ako zlatá obrúčka v rypáku svine je pekná žena bez jemnocitu“ (Pr 11:22).
„Modli sa za partnera, ktorý je dôveryhodný, ochotný pomáhať, pracovitý, súcitný, múdry 
a verí Ježišovi.“ 
A ešte niečo: Nechoď do toho sám. Nedomnievaj sa, že ty sám máš dostatočnú súdnosť, 
aby si vedel zhodnotiť potenciálneho manžela, manželku. Ak s niekým práve chodíš, 
predstav toho človeka čo najväčšiemu počtu svojich priateľov, najmä svojej rodine. 
Popros ich, aby ti úprimne povedali, čo si myslia, a počúvaj, aké ti dajú postrehy. Takto 
vyzerá pokora počas chodenia — keď prijímaš rady od druhých, a neveríš klamstvu, že to 
vieš lepšie ako všetci ostatní.
PS: A nezabudni, takéto vlastnosti hľadá aj ten druhý v Tebe ( v Tvojom dieťati)...

Spracovaný článok. Autor. Ben Rouch



Naši košickí mučeníci
Len pred pár týždňami, v sobotu 1. decembra 2018, sme  začali  prípravný rok  na 400. výročie  
„narodenia pre nebo“ troch košických mučeníkov. Títo svätci sú nám zvlášť blízky, keďže sú 
patrónmi našej farnosti i farského kostola. Preto vám na pokračovanie ponúkame ich životopis.

1.1 Ustanovenie Cirkvi
Rímske martyrológium (2004), čiže liturgická kniha, ktorá je oficiálnym zoznamom katolíckych 
svätých, k 7. septembru (1619) na 15. mieste v poradí tohto dňa uvádza liturgickú spomienku: 
„V Košiciach v karpatských horách svätých mučeníkov Marka Križina, ostrihomského kňaza, 
Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého, kňazov zo Spoločnosti Ježišovej, ktorí sa nene-
chali donútiť zaprieť katolícku vieru ani pochlebovaním, ani vyhrážkami, ba ani mučením 
ohňom.“

1.2 Historické okolnosti
Košickí mučeníci sú traja rímskokatolícki kňazi, ktorí pochádzali z rozličných končín strednej 
Európy. Božím riadením sa ich príbehy spojili v roku 1619 v Košiciach. Ich pozemský 
život bol ukončený na začiatku tridsaťročnej vojny (1618 – 1648), ktorá vyplavila najhrubšiu 
ľudskú zlobu a náboženskú nenávisť, o život pripravila značný počet Európanov. Po vypuknutí 
protihabsburgského povstania českých stavov v decembri 1618 Melichar Grodecký prišiel 
z Prahy na žiadosť kapitána Ondreja Dóciho do Košíc, kde spolu so Štefanom Pongrácom 
SJ a Marekom Križinom vykonával kňazskú službu pre cisárskych vojakov a mal zabezpečiť 
osamostatnenie košickej jezuitskej misie; popritom sa venovali pastorácii nemnohých
miestnych katolíkov. Hajdúsi, povstalci sedmohradského protestantského kniežaťa Gabriela 
Betlena v službách Juraja I. Rákociho, z náboženskej nenávisti týchto troch mužov kruto 
umučili preto, že sa nechceli zriecť katolíckej viery a vernosti pápežovi. Stalo sa tak v noci 
z pondelka na utorok zo 6. na 7. septembra 1619. Ich cesta od mučeníckej smrti ku kanonizácii 
je pozoruhodná z viacerých dôvodov: nebola jediná, trvala niekoľko storočí a skončila 
kanonizáciou na pôde mesta Košice v nedeľu 2. júla 1995, ktorej predsedal sv. pápež 
Ján Pavol II. Mnohí sme toho boli svedkami. (pokračovanie nabudúce)

(autor: prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.)



OZNAMY 
V prvopiatkovom týždni je farská kancelária zatvorená.

Celodenná adorácia na prvý piatok vo farskom kostole od 7:30-17.50 hod. V Lackovciach 
od 15:00 hod. Pozývame vás zároveň na prvý piatok 1.2.2019 o 15:00 hod. k spoločnej 

modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva v oboch našich kostoloch. 
Saleziáni a saleziánky vás pozývajú na Don Bosco show s názvom: „Dotkni sa neba“,
ktorá sa uskutoční 3. 2. 2019 o 15,00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku (Kaske). 

Vstupné je dobrovoľné.
Národný pochod za život 2019

Modlitebná a pôstna reťaz je formou prípravy na Národný pochod za život 2019. 
Aj vy sa môžete zapísať prostredníctvom online prihlasovacieho formuláru na 

http://pochodzazivot.sk/duchovna-podpora/  Čas modlitby je možné vyberať v minimálne 
polhodinových intervaloch a termín pôstu v dňových intervaloch. 

Vstúpme tak spoločne do modlitebného zápasu za život!  

V sobotu 19.1.2019 sa opäť po roku konal náš Farský karne-
val.  Tento rok sa niesol v duchu rozprávky Alica v krajine 
zázrakov. Spolu s viac ako 70 deťmi a vyše 7O-kou dospe-
lých sme sa v tejto zázračnej krajine mohli nachvíľku ocit-
núť  aj my  vďaka super atmosfére a super výzdobe, ktorú 
vyrobili naši animátori, a ktorá nám priblížila postavy a scé-
ny z tejto rozprávky.Pre deti sme si pripravili nie jedno pre-
kvapenie v podobe svietiacich náramkov, malej diskotéky,
či balónovej show. Na záver karnevalu Alica odovzdala 
všetkým deťom  sladkosti a k tomu poukážky do Detského 
zábavného parku Eiffelko.

Farský karneval 2019

Naše poďakovanie patrí  CVČ Dúha, ktorá nám poskytla svoje priestory, salónu Keity Tásler za 
masky, OZ Podaj ruku za občerstvenie pre všetkých, DJ Vaskovi za hudbu, Detskému zábavnému 
parku Eiffelko, pani učiteľke PaedDr. Jane Horvátovej za súčinnosť pri zhotovení výzdoby, pani 
Antónii a pánovi Jozefovi za finančnú podporu karnevalu a samozrejme všetkým rodičom, ktorí 
priviedli svoje deti na náš karneval.
Najväčšie poďakovanie po Pánu Bohu však patrí všetkým animátorom, ktorí sa zapojili do 
prípravy karnevalu, obetovali svoj čas a priniesli radosť iným.                                                 Dominika
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