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MAREK KRIŽIN
(1588 – 1619)
Jeho meno sa odvádza od chorvátskeho mesta Križevci (severovýchodne od
Záhrebu) kde sa Marek narodil v roku
1588. Jeho otec bol dôstojník. Okrem
krstného mena Marek mal chlapec aj
meno Štefan. Marek prežil pokojné
detstvo v dobrej, nie zámožnej rodine.
V tom období bolo Chorvátsko najkatolíckejším kútom Uhorska. Marek bol
bystré dieťa, preto sa mu rodičia snažili poskytnúť, čo najlepšie vzdelanie.
V roku 1600 poslali syna do Viedne na
jezuitské gymnázium. Stredoškolské
štúdium ukončil v roku 1607. Rodičia
chceli mať z neho dôstojníka. On si
však vybral povolanie kňaza. V štúdiu
pokračoval na jezuitskej univerzite
v Štajerskom Hradci (dnešný Graz), kde
študoval filozofiu. Hneď po príchode
vstúpil do Mariánskej kongregácie.
V roku 1610 získal titul magistra filozofie. Po odporúčaní rakúskeho provinciála jezuitov P. Juraja Rummera
pokračoval od roku 1611 v štúdiu teológie v Ríme na Nemecko-uhorskom
kolégiu. V septembri 1615 ho vysvätili za kňaza (mal 27 rokov). Krátko nato
zložil doktorské skúšky.
Cestou do horného Uhorska sa zastavil v svojej domovine, kde ohnivými
kázňami povzbudzoval spolurodákov.
V roku 1616 prišiel do Trnavy, kde mu
ostrihomský arcibiskup Peter Pázmáň,

ktorý sídlil v Trnave, zveril funkciu profesora a riaditeľa kapitulskej školy,
a tiež funkciu ostrihomského kanonika. O dva roky sa stal komárňanským
archidiakonom (biskupstvá boli rozdelené na archidiakonáty) a správcom
bývalého benediktínskeho opátstva
v Krásnej nad Hornádom. Popri spravovaní majetku vykonával aj duchovnú
službu v opátstve, ale aj v neďalekých
Košiciach. Marek povzbudzoval veriacich, aby vytrvali. 4. apríla 1619 požiadal o uvoľnenie z funkcie správcu
opátstva, keďže spravovanie majetku mu bolo cudzie, aby sa mohol viac
venovať kňazskej službe v pastorácii. V júli 1619 odišiel s jezuitským misionárom Štefanom Pongrácom do
Humenného, kde sa zúčastnil duchovných cvičení pod vedením jezuitského
kazateľa P. Dobokaya.
Pre nebo dozrel vo veku 31 rokov
(4 roky bol kňazom). Bol prvým spolupracovníkom arcibiskupa, ktorý ho
pripravoval na prevzatie biskupského
úradu. Ku kňazskej práci sa Marek dostával oveľa menej, ako by sám chcel.
Organizačné veci ho veľmi nebavili,
ale cítil, že sú dôležité. Túžil sa venovať
ľuďom ako obyčajný kňaz, ale poslušne prijímal a plnil ako najlepšie vedel
všetky zverené úlohy – vykonával úrad
riaditeľa škôl, úrad ostrihomského kanonika i úrad správcu majetkov.
Sv. Marek, posilňuj nás vo vernosti
a vytrvalosti.

SVIATOSŤ
POMAZANIA CHORÝCH
V tomto roku počas týždňa od 29. 1. – 1. 2.
budeme v jednotlivých kostoloch farnosti
pri spoločnej bohoslužbe vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Povzbudzujeme
tých, ktorí môžu prijať sviatosť pomazania chorých. Tiež prosíme ostatných veriacich, aby pomohli prísť tým, ktorí majú
rôzne zdravotné ťažkosti (potrebujú doviesť, atď.).
Ložín, Bánovce n/Ond. – 29. 1. (utorok)
Moravany, Trhovište – 30. 1. (streda)
Lučkovce, Bracovce – 1. 2. (piatok)

Podmienky prijatia sv. pomazania chorých:
• môže sa vyslúžiť veriacemu, ktorý sa po
dosiahnutí používania rozumu (7 rokov)
pre chorobu alebo starobu začína ocitať
v nebezpečenstve. Zvyčajne sa sv. pomazania chorých vysluhuje po 60. roku života
• ak chorý po vyzdravení znova upadol do
ťažkej choroby
• ak sa počas trvania tej istej choroby nebezpečenstvo stáva vážnejším
• je vhodné prijať pomazanie chorých pred
ťažkou operáciou
• starí ľudia, keď sa ich slabosť stupňuje
• môže ju prijať iba v milosti posväcujúcej
(sv. zmierenia je povinná)

SVIATOSŤ
MANŽELSTVA 2019
Prosíme snúbencov, ktorí chcú uzatvoriť
sv. manželstva v roku 2019, aby sa ohlásili
do konca mesiaca január na Farskom úrade v Trhovišti.
Výročie sobáša
V rámci Roka sv. Košických mučeníkov si
prvýkrát v košickej katedrále spoločne pripomenieme jubileum manželov z celej arcidiecézy:
26. mája o 1500 hod. 25. výročie manželstva
13. októbra o 1500 hod. 50., 60., a 65. výročie.
Pozývame jubilujúcich manželov do Katedrály sv. Alžbety na stretnutie s otcom arcibiskupom, kde dostanú osobitné požehnanie.

Prosím jubilujúcich manželov, ktorí sa chcú
zúčastniť na tomto stretnutí, aby sa do 1. apríla
2019 ohlásili na farskom úrade v Trhovišti.
Slávnosť sv. birmovania – 5. 5. 2019
Slávnosť sv. birmovania sa uskutoční v nedeľu 5. 5. 2019 o 900 hod. vo farskom kostole Narodenia Panny Márie v Michalovciach.
Slávnosť sa uskutoční v Michalovciach
z dôvodu rekonštrukcie farského kostola
v Trhovišti.
Slávnosť 1. sv. prijímania – 12. 5. 2019
Slávnosť prvého sv. prijímania sa uskutoční v nedeľu 12. 5. 2019 o 1000 hod. vo farskom kostole v Trhovišti.

28. január 2018 – 3. február 2019

Dátum Liturgická oslava Hod.
Sv. Tomáša
28. 1. Akvinského, kňaza
17.30
Po
a učiteľa Cirkvi
spomienka

1. 2.
Pi

17.30

Bánovce n/Ond.
Za ctiteľov
spoveď od 1600
Božského Srdca Ježišovho
pomazanie chorých

17.30

Moravany
spoveď od 1530
+Anna Hlavatá, r. Majirská
pomazanie chorých

17.30

Trhovište
spoveď od 1600
pomazanie chorých

+ Mária Berešová

7.00

Moravany

Za ctiteľov
Božského Srdca Ježišovho

17.30

Lučkovce
spoveď od 1700
pomazanie chorých

+ Anna Zitrická

17.30

Bracovce
Za ctiteľov
spoveď od 1630
Božského Srdca Ježišovho
pomazanie chorých

2. 2.
So

3. 2.
Ne

Požehnanie sviec

Obetovanie Pána
sviatok
Požehnanie sviec
ŠTVRTÁ
CEZROČNÁ
NEDEĽA
ZBIERKA
PASTORÁCIA
MLÁDEŽE
ACM/UPC

+ Alžbeta

Ložín
Za ctiteľov
spoveď od 1630
Božského Srdca Ježišovho
pomazanie chorých

30. 1. Spoveď chorých 8.30
St
hod.

Sv. Jána Bosca,
kňaza
spomienka

Trhovište

17.30
29. 1.
Ut

31. 1.
Št

Bohoslužby

8.00

Ložín

+ Ján Jenčík

9.00

Bánovce n/Ond.

+ Alžbeta a Anton
Čuhaničoví

8.00
9.00
8.00
9.00
10.15

Moravany
Trhovište
Bracovce
Ložín
Bánovce n/Ond.

+ Michal a Mária Kaľuhoví
+ Juraj Šoltés
Za farnosť
+ Anna Marcinová
Zdr., BP Marta

8.00

Lučkovce

Zdr., BP rod. Semanová

9.00

Moravany

Zdr., BP Mária Vajdová
s rod.

10.15

Trhovište

+ Alexander a Alžbeta
Serbákoví

Dátum
4. 2.

5. 2.
Ut

6. 2.
St

Liturgická oslava

Hod.
17.30

Bracovce

7.30

Ložín

+ rod. Mihaľová

7.30

Bánovce n/Ond.

+ Pavel Popovič,
Marta Koribaničová

9.00

Michalovce

Rekolekcie

7.00

Moravany

+ Zuzana Miznerová

17.30

Trhovište

+ Michal Eštok
Stretnutie birmovancov

8.00

Lučkovce

+ rod. Pupišová

17.30

Moravany

+ Eliška, Anton

17.30

Trhovište

+ rodičia a súrodenci
Stretnutie rodičov
a prvoprijímajúcich detí

8.00

Bánovce n/Ond.

+ Gabriel Lukáč

10.00

Trhovište

krst

17.30

Lučkovce

Za farnosť

8.00

Bracovce

Zdr., BP, dary DS Daniela,
Jozef s rod.

9.00

Ložín

Zdr., BP Jozef Dráb s rod.

PIATA CEZROČNÁ
NEDEĽA

10.15

Bánovce n/Ond.

+ Anna, Štefan, Mária

27.SVETOVÝ DEŇ
CHORÝCH

7.30

Lučkovce

Gréckokatolícka liturgia

9.00

Moravany

+ Andrej a Mária

10.15

Trhovište

+ Anton, Anna,
Mária Hurčíkoví

Sv. Agáty, panny
a mučenice
spomienka

Sv. Pavla Mikiho
a spoločníkov,
mučeníkov
spomienka

7. 2.

8. 2.
Pi

9. 2.
So

10. 2.
Ne

4. – 10. február 2019

Bohoslužby
+ Andrej Tkáč
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