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SV. MAREK KRIŽIN A KRÁSNA 
 Marek sa narodil v roku 1589 v Chorvátskom Križevci. Pochádzal z katolíckej rodiny. 
Detstvo prežil v Chorvátsku. Základy vzdelania nadobudol vo svojom rodisku. Od roku 1600 
pokračoval v štúdiu na jezuitských školách. Od roku 1607 študoval filozofiu v Štajerskom 
Hradci. V roku 1615 dosiahol v Ríme doktorát z teológie a v septembri toho roku bol 
vysvätený za kňaza. Ostrihomský arcibiskup Peter Pázmány ho v roku 1616 vymenoval za 
profesora kapitulskej školy v Trnave a neskôr za ostrihomského kanonika.  
 Do Košíc bol vyslaný, aby spravoval majetok bývalého benediktínskeho opátstva 
v Krásnej., ktorý vlastnila ostrihomská arcidiecéza. Marek Križin sa chcel venovať 
duchovnej službe a v apríli roku 1619 požiadal prepošta kapituly o uvoľnenie. Pre vyznanie 
viery a za svoje presvedčenie bol umučený spolu so Štefanom Pongrácom a Melicharom 
Grodeckim 7. septembra 1619 v Košiciach.  

článok z knihy o Krásnej (2007) 

KLÁŠTOR V KRÁSNEJ 
 Obdobie prelomu 11. a 12. storočia znamená príchod benediktínskych mníchov na 
územie Východného Slovenska. Ako znak civilizačnej vyspelosti bolo ich usadenie v regióne 
podporované aj Abovcami, ktorí im zverili do užívania krásňanský kostolík. Ten im však pre 
misijné a hospodárske potreby nepostačoval a na jeho mieste si čoskoro vybudovali 
trojloďovú baziliku s dvoma vežami priliehajúcu ku kláštoru s typickou benediktínskou 
dispozíciou.  
 Takto vystavaný benediktínsky kláštor v Krásnej bol v roku 1143 zasvätený Panne 
Márii jágerským biskupom Martýriom. Kláštorné opátstvo v Krásnej bolo prvým kláštorom 
v priestore severovýchodného Uhorska a jedným z prvých v Uhorsku vôbec. Malo slúžiť pre 
trvalé zakorenenie kresťanstva na tomto území, kde stále prežívali pohanské tradície, pričom 
bazilika pravdepodobne slúžila aj miestnym obyvateľom. Opátstvo zaniklo pred rokom 
1590, keďže podľa písomných prameňov bolo v tomto čase už v rozvalinách. 
 V súčasnosti je miesto kláštoriska v zanedbanom stave a márne by sme hľadali aspoň 
pozostatky základov. Je na nás, ako sa zachováme k tejto duchovne a kultúrne bohatej 
pamiatke. 
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Katechizmus o sviatosti birmovania 
 

1309 Príprava na birmovanie má viesť kresťana k intímnejšiemu zjednoteniu s 
Kristom, k živšej dôvernosti s Duchom Svätým, s jeho činnosťou a s jeho darmi a 
vnuknutiami, aby mohol lepšie vziať na seba apoštolské povinnosti kresťanského 
života. Preto sa má birmovná katechéza usilovať o prebudenie vedomia príslušnosti 
ku Kristovej Cirkvi, a to tak k všeobecnej Cirkvi, ako aj k farskému spoločenstvu, ktoré 
má osobitnú zodpovednosť za prípravu birmovancov. 
 

1533 Krst, birmovanie a Eucharistia sú sviatosti uvádzania do kresťanského života. Sú 
základom spoločného povolania všetkých Kristových učeníkov, povolania na svätosť a 
na poslanie evanjelizovať svet. Udeľujú milosti potrebné na život podľa Ducha v 
tomto živote pútnikov na ceste do vlasti. 
 

2472 Povinnosť kresťanov zúčastňovať sa na živote Cirkvi ich pobáda, aby konali ako 
svedkovia evanjelia a záväzkov, ktoré z toho vyplývajú. Toto svedectvo spočíva v 
odovzdávaní viery slovami a skutkami. Svedectvo je úkon spravodlivosti, ktorý 
potvrdzuje pravdu alebo ju dáva poznať. 
 „Všetci veriaci v Krista, kdekoľvek žijú, sú povinní príkladom života a svedectvom 
slova ukázať nového človeka, ktorého si obliekli krstom, a moc Ducha Svätého, ktorý ich 
posilnil birmovaním.“ 
 

Hlášky našich birmovancov: 
 

Sviatosti: 
- Už mi išlo v hlave, ale som nestihol. (ospravedlnenie 
pri odpovedi) 
- Krst oltárny. 
- Pomoc animátora: Keď sa zaľúbiš, ktorú sviatosť 
pravdepodobne prijmeš? Birmovanec: Kňazstvo. 
- 7. sviatostí: Krst, Birmovanie, Pokánie, Eucharistia, 
Pomazanie chorých, Manželstvo, Smilstvo. 
- Animátor: Vymenuj sviatosti proti Duchu Svätému. 
(po dlhom skúšaní prichádza únava) 

6. hlavných právd: 
- Božia duša je nesmrteľná. (Duša človeka...) 
- Syn Boží je pre spásu potrebný. (Milosť Božia...) 
- Syn Ježiša prišiel na svet... (Syn Boží....) 
- Duša človeka je pre spásu potrebná. (...je nesmrteľná) 
- Syn Boží sa stal „kaplánom“... (po snahe pomôcť, 
keď kaplán ukazoval na seba v zmysle „stal sa 
človekom“) 

Vyznanie viery: 
- Verím vo vzkriesenie hriechov... (tela) 
- Verím v život mŕtvych... (večný) 
- Verím v odpustenie viery... (hriechov) 

7 hlavných hriechov (pomoc sa nevypláca): 
- Pomoc animátora: Keď má niekto niečo lepšie, čo 
hrozí? (Závisť) Birmovanec: Ukradnem to. 
- Pomoc animátora: Keď idú sviatky, čo nám hrozí? 
(Obžerstvo) Birmovanec: Smilstvo. 

 
Doneba volajúce hriechy: 
- Niečo také, vdova tam bola...  
(Sužovanie chudobných, vdov a sirôt.) 
- Zužovanie chudobných, vdov a sirôt. 
- Sužovanie vdôb. 
- Vykrmovanie pracujúcich. 

 
Skutky telesného milosrdenstva: 
- Smädných spájať. 
- Smädných napíjať. 
- Holých obliekať. 
- Mŕtvych navštevovať. 

 
Jeden z darov Ducha Svätého: 
- Dar priznania. (poznania) 
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 DEŇ HOD. ÚMYSEL 
1. 

 PIA 
7.00 + PETER MATUS 
18.00 + JÁN BUŠEK 

2. 
SO 

7.00 + ANNA, HELENA, LADISLAV GAMRÁT 
9.00 + FRANTIŠEK BODNÁR 

3. 
NE 

8.30 + JOZEFÍNA ANDREJKOVIČOVÁ, + IRENA GEDEONOVÁ 
10.30 ZA FARNOSŤ 

 4. PO 7.00 ZBP PAULINA HRABOVSKÁ 80RŽ 
5.  
UT 

7.00 + VERONIKA VINCOVÁ, + MÁRIA LEHOTAIOVÁ 
17.00 + ALŽBETA ŠOLTÉSOVÁ 

6. ST 7.00 + LADISLAV EPERJEŠI 
8.  

PIA 
18.00 + Z ROD. TAKÁČOVÁ, ŠNYROVÁ 
18.00 + JÁN, JOLANA MATIK 

9. 
SO 

8.00 + HELENA LACKOVÁ 1.VÝR. 
8.00 + JOZEF, MICHAL, HELENA LACKO 

10.  
NE 

8.30 + MARGITA PLATKOVÁ RB 
10.30 ZA FARNOSŤ 

 11. PO 7.00 + MÁRIA, VIKTOR VARŠA 
12.  
UT 

7.00 + OTÍLIA, JÁN MILO 
17.00 + JÚLIA, ONDREJ, FRANTIŠEK, ONDREJ MEDVE 

13. ST 7.00 + ANNA, MÁRIA, LADISLAV, LADISLAV TRUHAN 
15.  
PIA 

18.00 + ANNA HEGEROVÁ 
18.00 + JÁN FEKETE 

16. 
SO 

8.00 +MIKULÁŠ, MÁRIA A + ROD.MARTONOVEJ 
8.00 XXXXXXXXXX 

17. 
NE 

8.30 + AUGUSTÍN,MÁRIA 
10.30 ZA FARNOSŤ 

18. PO 7.00 + PAULÍNA TAKÁČOVÁ, ROD. GOREJOVÁ 
19.  
UT 

7.00 XXXXXXX 
17.00 ZBP MÁRIA S RODINOU 70.RŽ 

20. ST 7.00 + JÚLIUS NAGY 5. VÝR. 
22.  
PIA 

18.00 + IRENA ŠTUDENCOVÁ 10.VÝR. 
18.00 XXXXXXX 

23. 
SO 

8.00 XXXXXXX 
8.00 + PAVOL, MARGITA VASIL,+ IMRICH, ANNA ČONTOŠ 

24. 
NE 

8.30 ZA FARNOSŤ 
10.30 ZBP BOŽENA SOPKOVÁ 70RŽ 

25. PO 7.00 + JÁN TAKÁČ / EDISONOVA/ 
26.  
UT 

7.00 + JÁN TAKÁČ 
17.00 + JOZEF PACKO, + FRANTIŠEK, HELENA BODNÁR 

27. ST 7.00 + ALŽBETA PLATKOVÁ  
 
2. február - Obetovanie Pána (Hromnice) Požehnanie sviec pri všetkých sv. omšiach.  
11. február - Panna Mária Lurdská. Udeľovanie pomazanie nemocných. 
 
 „Sú totiž ľudia, čo sú schopní spriadať bezbožné modlitby, modlitby bez Boha, a robia to, aby ich 
ľudia obdivovali. A koľkokrát vidíme škandál tých ľudí, čo chodia do kostola a sú tam aj celý deň alebo 
tam chodia denne, no potom žijú s nenávisťou k druhým alebo hovoria zle o druhých. Toto je 
pohoršenie! Radšej nechoď do kostola, keď žiješ takto, akoby si bol ateista. Ak však chodíš do kostola, ži 
ako syn, ako brat a vydávaj pravé svedectvo, a nie akési antisvedectvo.“ 

Pápež František, 2.1.2019 


