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Dóm sv. Alžbety v Košiciach
Bol postavený na mieste staršieho románskogotického
kostola
pôvodne
zasväteného
sv. Michalovi. Jeho základy sa našli pri
rekonštrukčných prácach v 19. st. Zasvätenie sa
zmenilo v 40. rokoch 13.st., keď sa patrónkou mesta
i farského kostola stala sv. Alžbeta. V pol. 14. st. sa
stal miestom eucharistického zázraku. K nevšednej
udalosti došlo nedopatrením, keď kňaz pri svätej
omši nechtiac rozlial na korporál (pozn.biele plátno,
ktoré sa používa pri slávení sv. omše), konsekrované
(premenené) víno, čiže Svätú krv, pričom sa
nevysvetliteľne, bez ľudského pričinenia, vytvoril
obraz Kristovej tváre. Pápež Bonifác IX. vo svojej
bule z r. 1402 potvrdil, že Košice sú pútnickým
miestom, „v ktorom je slávna krv nášho Pána Ježiša
Krista odpradávna prítomná zázračným spôsobom“.
Zároveň ňou udelil odpustky tým, ktorí sem
doputujú. To viedlo k vzniku kultu Svätej krvi
a Košice sa stali známym pútnickým miestom pre
veriacich z blízka i ďaleka. (pozn. O eucharistickom
zázraku v Košiciach si môžete viac prečítať
v archíve PL 06/2019.) Pôvodný chrám v r. 1378
vyhorel a po požiari bol iba provizórne opravený
Je najväčším chrámom na Slovensku
a naďalej používaný. Táto udalosť a tiež vysoká
(s plochou interiéru 1 200m, s kapacitou 5000 osôb) návštevnosť
pútnického miesta si vyžiadali
a najvýchodnejšou gotickou katedrálou v Európe. stavbu väčšieho chrámu. Súčasný chrám stavali
Od r. 1804 je katedrálnym chrámom
vo viacerých etapách počas celého 15.st.
a po vyhlásení východnej provincie,
Prvá etapa stavebných prác trvala do r. 1420
v r. 1995, sa stal aj metropolitným chrámom.
a počas nej bol kostol stavaný spočiatku ako
päťloďová bazilika s dvoma vežami na priečelnej strane, pričom sa začalo s výstavbou južných
polygonálnych apsíd bočných lodí. Výstavba prebiehala za súčasnej existencie starého kostola tak,
že obstavali starý kostol. Na prácach sa podieľala stavebná dielňa, v ktorej sa spomína majster
Mikuláš a architekt Peter z Budína. V druhej etape v r. 1420 – 1440 stavitelia upustili
od pôvodného plánu päťloďovej baziliky. Hlavnú loď prekrížili v strede rovnako vysokou
priečnou loďou, čím sa vytvoril unikátny centrálny halový priestor. Zmenou vo výstavbe vznikli
tri rovnocenné priečelia. Na konci druhej stavebnej fázy bola katedrála pripravená na zaklenutie.
Tretia a štvrtá etapa výstavby dómu v r.1440 – 1490 pokračovala v čase vlády kráľa Mateja
Korvína. Po zbúraní starého kostola bol chrám zaklenutý hviezdicovou klenbou. Vedúcim
stavebnej dielne bol kráľovský staviteľ Majster Štefan, ktorý v r.1470 postavil Kaplnku sv. Kríža
(v súčasnosti slúži ako sakristia pre kapitulu), neskôr južnú Kaplnku Panny Márie
a dnes už neexistujúcu Kaplnku sv. Jozefa. Majster Štefan je aj autorom vysokého kamenného
pastofória. Pod jeho vedením bola postavená aj južná veža dómu – Matejova veža. V tejto dobe
bol Dóm zariadený bohatým gotickým mobiliárom, z ktorého sa dodnes mnoho nezachovalo.

info o pútnických miestach a asociácii nájdete na: www.putnickemiesta.sk

Zachoval sa však hlavný oltár svätej Alžbety
z obdobia 1474 – 1477 od neznámeho
umelca. V r.1491, pri obliehaní Košíc počas
sporov o uhorský trón, bol dóm veľmi
poškodený. Jeho opravu realizoval staviteľ
a kamenár Nikolaus Krompholz z Nisy
za asistencie Václava z Prahy. On dokončil
stavbu presbytéria, a následne, v r. 1508,
bola oficiálne ukončená stavba chrámu.
O pol storočie neskôr (r. 1556) postihol tamer
celé mesto ničivý požiar, pri ktorom zhorela
strecha, krov a značná časť vnútorného
zariadenia košického dómu. Potrebné opravy
uskutočnil staviteľ Stanislav z Krakova,
tesárski majstri Juraj a Gabriel a kamenár
Matej. Spoločensko - politické nepokoje
v 16. a 17. st. spôsobili, že v r. 1557 - 1604
vlastnili Dóm protestanti, následne sa stal
sídlom jágerskej kapituly a v období
obraz sv. Alžbety, oltár v Dóme
protihabsburského povstania Štefana Bočkaja
sa Dóm dostal do rúk kalvínov. Keď sa rozhodnutím cisára Leopolda I. (r. 1671) opäť vrátil
jágerskej kapitule, vykonali na ňom nevyhnutné opravy a umiestnili doň kapitulný poklad.
Počas povstania Imricha Tökölyho prešiel Dóm opäť do rúk protestantov. Až koncom 17.st.
(r.1685) sa Dóm dostal natrvalo do vlastníctva katolíkov. Počas 18. st. sa v duchu baroka
priebežne opravovali a skrášľovali jednotlivé časti katedrály. V druhej polovici 18. st. mal kostol
14 oltárov. Zemetrasenie (r.1834) a následná povodeň (r.1845) natoľko poškodili múry a klenby
kostola, že v r. 1857 - 1863 dóm opravovali v neogotickom duchu pod vedením Ignáca Fábryho
a Imricha Henszlmanna. Žiaľ, pri obnove sa neodstránili základné statické poruchy, a tak sa po
víchrici (r.1875) trhliny na klenbách zväčšili, čo si vyžiadalo novú opravu chrámu, ktorá zmenila
interiér dómu. Viedol ju architekt Imrich Steindl. V r.1877 – 1896 prebudoval katedrálu
z trojloďovej na päťloďovú pridaním ďalšieho radu pilierov a arkád v bočných lodiach.
Hviezdicové klenby v bočných lodiach boli nahradené sieťovými klenbami a oprava sa súčasne
dotkla aj kamenných článkov výzdoby. Dóm síce zachránili pred zrútením, ale boli zničené mnohé
pôvodné architektonické prvky. Slávnostná posviacka – konsekrácia – zrekonštruovaného Dómu,
jágerským arcibiskupom Jozefom Samassom, sa uskutočnila v r. 1896. Aj v novodobých dejinách
(od r.1978) sa v chráme realizovala rozsiahla rekonštrukcia a pamiatková obnova celého chrámu.
Trvala 35 rokov. Na ňu nadväzovali čiastkové obnovy samostatných celkov katedrály.
Jednou z významných zmien bolo aj umiestnenie nového
kamenného
obetného
stola a ambóny v presbytériu,
čím bola vytvorená zaujímavá súhra starobylého a moderného
sakrálneho umenia. V závere celkovej obnovy ešte prebehla
rekonštrukcia Žigmundovej veže a interiéru Matejovej veže.
Najstaršou pamiatkou v Dóme je bronzová krstiteľnica zo 14. st.
Pochádza ešte z pôvodného kostola svätej Alžbety, predchodcu
dnešného Dómu. Ako sme už spomínali svätyňa chrámu vznikla
v tretej etape stavby dómu (1440 – 1462) a jej interiérovú časť
nenarušila ani veľká rekonštrukcia z konca 19. st. Vo svätyni sa však
z tohto obdobia (19.st.) nachádzajú neogotické sochy od Jána
Marschalka, umiestnené na konzolách. Zvláštnu pozornosť
si zasluhujú oltáre, ktorých je desať. Každý z nich je niečím
výnimočný. Hlavný krídlový oltár svätej Alžbety (r.1474 – 1477)
patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky stredovekého umenia na
Slovensku. Je výnimočný tým, že pozostáva z dvoch párov
pohyblivých krídel, pričom každé z nich nesie na jednej svojej strane
šesť gotických malieb. Oltár Návštevy Panny Márie (r.1516) má
po stranách jeden pár pohyblivých krídel. Oltár sv. Antona
krstiteľnica
Paduánskeho je zloženinou dvoch neskorogotických oltárov

z 1. pol. 16. st., ktoré sa zachránili
po veľkom požiari mesta. Maľby krídel
sú najstaršie datované zo všetkých oltárnych
malieb v katedrále. Z 19. st.pochádzajú oltáre
sv. Anny, sv. Jozefa, sv. Mettercie,
sv. Štefana kráľa. Oltár troch košických
mučeníkov
(r.1923)
je
situovaný
do
juhovýchodného
kríženia hlavnej
a priečnej lode. V tabernákulu na predele
oltára sú uložené ostatky mučeníkov
v bohato zdobenom relikviári. Reliéfy
po stranách oltárnej skrine znázorňujú výjavy
zo života a mučenia košických mučeníkov.
na kráľovskú emporu vedie zdvojené schodisko
Najmladším
oltárom
(r.1931)
je
z 1.štvrtiny 15 st., je najstaršie v Európe
Oltár sv. Kríža, ktorý bol zhotovený
Vojtechom Buchnerom na pamiatku obetí prvej svetovej vojny. Celokovový oltár je údajne jediný
v Európe. Unikátnu sochársku kompozíciu predstavuje Kalvária z r.1420. V bočných apsidách
boli pri rekonštrukcii v r.1892 odhalené pôvodné
gotické fresky. Gotické plastiky pod chórom
sú z r.1470 a predstavujú svätých: Štefana, kráľa,
Imricha,
Ladislava
a
Stanislava,
biskupa.
Medzi zaujímavosti patrí aj Kráľovská empora.
Bola vytvorená v druhej etape výstavby chrámu
na prvom poschodí lomeného oblúka južného krídla
priečnej lode. Jej zábradlie tvorí zložito prelamovaná
kamenná mreža. a stalo sa vzorom pre podobné
projekty v Európe. Pri severnej stene Dómu
bola v r.1906 vybudovaná krypta pre ostatky
Františka II. Rákociho a jeho druhov.
Nad severným vstupom katedrály sa nachádza
aj monumentálna nástenná maľba pochádzajúca
Dóm sv. Alžbety má dve zaujímavé veže.
Severná veža sa nazýva Žigmundova veža. (vzadu) z r. 1914 – 1916 s názvom Apoteóza života Františka
Južná veža sa volá Matejova a jej zvláštnosťou je II. Rákocziho. Najhodnotnejšia exteriérová sochárska
labyrint točitých schodísk navzájom prepojených výzdoba je na severnom portáli a priečelí s motívom
chodbičkami, ktorého význam doteraz nie je
posledného súdu. Portál sa označuje aj termínom
spoľahlivo objasnený.
„Zlatá brána“, pretože v stredoveku bol pozlátený.
Veľmi zaujímavé sú tiež reliéfy nad hlavným
západným portálom. Na vonkajšej stene južnej fasády
chrámu, nad najväčším oknom Kaplnky Mettercie,
sa nachádzajú zvislé slnečné hodiny poloorlojového
typu (r.1477). Z ostatných zaujímavostí možno ešte
spomenúť obrovský organ, mohutné kamenné chrliče
na korunnej rímse pod strechou, či nádherný secesný
luster.
zdroje: Katedrála – matka chrámov,
www.sk.wikipedia.org, www.domsvalzbety.sk,
fotografie: www.kere.sk, www.knihcentrum.cz,
súkromný archív Márie Prekopovej
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Košická arcidiecéza má rozlohu 10 403 km2, je rozdelená
na 20 dekanátov, ktoré tvorí 221 farností. Jej územie bolo do r. 1804 súčasťou jágerskej diecézy,
ktorú založil uhorský kráľ sv. Štefan. Rozprestierala sa na veľkom území Rakúska – Uhorska
a časom bolo takmer nemožné spravovať ju iba prostredníctvom jedného biskupa. Ako prvý prišiel
s myšlienkou rozčlenenia ostrihomského a jágerského biskupstva Peter Pázmany, ostrihomský
arcibiskup.Tieto zámery však komplikovali turecké vojny – celé terajšie Maďarsko bolo obsadené,
trvala tridsaťročná vojna. O sto rokov neskôr sa podobnými úvahami zaoberal jágerský biskup
Jozef Gabriel Erdődy, ale k ich realizácii prišlo až v 19.st. Posledným jágerským biskupom, ktorý
ešte spravoval rozsiahlu jágerskú diecézu, bol gróf Karol Esterházy. Po jeho smrti sám cisár
František Jozef I. navrhoval, aby jágerská diecéza bola rozdelená na tri – na jágerskú, szatmarskú
a košickú. Vymenovaná komisia vypracovala viacero variantov. Nakoniec kráľovi predložili
návrh, „aby jágerská diecéza bola povýšená na arcidiecézu, pričom sa z nej vyčlenili dve nové
diecézy: košická a szatmarská“. Na základe patronátneho práva, podľa ktorého sa najprv patrón
(panovník) má postarať o hmotné zabezpečenie (dotáciu) plánovaných biskupstiev, potom ich má
zriadiť, a tak žiadať pápežské potvrdenie, kráľ František I. svojou rezolúciou 23. marca 1804
založil košické a szatmárske biskupstvo a povýšil jágerské biskupstvo na arcibiskupstvo. V ten istý
deň menoval aj nových biskupov. Za košického biskupa vymenoval Andreja Szabóá,
ostrihomského kanonika. Na jar v r. 1804 kráľ oznámil sv. stolici založenie nových diecéz
i menovanie biskupov a prosil o schválenie. Pri uplatňovaní patronátneho práva došlo viackrát
k cirkevnoprávnym sporom, a preto sa zriadenie nových biskupstiev odsúvalo. No pápež Pius VII.
a jeho šikovný diplomat, štátny tajomník Consalvi, si nechceli Františka I. znepriateliť, a tak
9. augusta 1804 pápež potvrdil bullou „In universa Gregis Dominici cura“ rozdelenie jágerského
biskupstva. Touto bullou založil a určil hranice košického a szatmarského biskupstva, menoval
nových biskupov a zároveň ohraničil územie jágerskej diecézy a jágerského biskupa povýšil
na arcibiskupa a metropolitu. Týmto bolo jágerské biskupstvo povýšené na arcibiskupstvo.
Košické biskupstvo so sídlom v Košiciach bolo utvorené z troch bývalých žúp, z abaujskej,
zemplínskej a šarišskej. Po r. 1918 bolo územie Košického biskupstva rozdelené štátnymi
hranicami medzi ČSR a Maďarsko. Z cirkevnoprávneho hľadiska časť územia v Maďarsku však
až do r. 1937 prináležala ku Košickému biskupstvu. Počas obdobia existencie Slovenského štátu
boli Košice a s nimi časť diecézy pričlené k Maďarsku. Ostatnú časť spravoval generálny vikariát
so sídlom v Bardejove a následne sa pre túto časť vytvorila Košická apoštolská administratúra
so sídlom v Prešove. Jej
apoštolským administrátorom sa stal biskup Jozef Čársky.
K dnešnému usporiadaniu správy územia Košického
biskupstva došlo na základe apoštolskej konštitúcie
„Praescriptionum sacrosancti“ z 30. decembra 1977.
V nej pápež Pavol VI. ustanovil Slovenskú cirkevnú
provinciu na čele s arcibiskupom v Trnave a s územím
vymedzeným podľa štátnych hraníc Slovenska. Košické
a Rožňavské biskupstvo sa oddelili od Jágerskej cirkevnej
provincie. Po páde komunistického režimu bol
14. februára 1990 pre Košickú diecézu menovaný ako
biskup Alojz Tkáč, ktorý biskupskú vysviacku prijal
17. marca 1990. Pomocným biskupom sa v r. 1993 stal
Bernard Bober. V r. 1995 pápež sv. Ján Pavol II.
Katedrála, pútnický chrám
apoštolskou konštitúciou „Pastorali Quidem“ zriadil na
Slovensku novú cirkevnú provinciu so sídlom v Košiciach.
Arcibiskupom sa stal košický biskup Alojz Tkáč.
Mons. Marek Forgáč prijal vysviacku
Na čele Košického biskupstva, ktorého patrónom
z rúk Mons. Bernarda Bobera
je sv. Ondrej apoštol a spolupatrónmi sú sv. Košickí
mučeníci, je od 10. júla 2010 súčasný diecézny biskup Mons. Bernard Bober. Jeho biskupské
heslo znie: „Cum caritate, oboedientia et misericordia.“ (preklad: S láskou, poslušnosťou
a milosrdenstvom.) V rámci Konferencie biskupov Slovenska je predsedom Komisie pre
katechizáciu a školstvo, Subkomisie pre školské vyučovanie náboženstva, Subkomisie pre
katolícke školy a predsedom Rady pre Rómov a menšiny. 1. septembra 2016 dostala arcidiecéza aj
pomocného
biskupa. Stal sa ním Mons. Marek Forgáč. Za heslo si vybral novozákonné zvolanie:
interiér
katedrály
„Pán je blízko!“ (lat. Dominus Prope). Vykonáva funkciu generálneho vikára arcidiecézy.

P ú t n i c k é m i e s t a K o š i c k e j a r c i d i e c é z y:

Bardejov - kalvária, Gaboltov, Humenné, Košice - kalvária, Malá Vieska, Nižná Šebastová, Obišovce,
Stropkov, Svätá Mária, Tulčík, Veľký Šariš, Vranov nad Topľou, Vysoká nad Uhom, Vyšná Šebastová

Medzi obcami Fintice a Tulčík, v sedle Kapušianskeho hradného vrchu a pohoria Stráž, asi 4 km
od dediny, sa nachádza pútnická kaplnka. Miesto, kde stojí už dávno nesie názov Kikapa,
čo v preklade z maďarčiny znamená Kamenná kapura (Kamenná brána) a má zrejme súvislosť
so starou obchodnou cestou, ktorej časť bola vytesaná do kamenného brala. Sekčovská cesta
alebo Krajinská cesta sa prvý krát písomne spomína v prvej polovici 14.st. Viedla z Poľska
a smerovala z Fintických svahov na Kikapu, pokračovala údolím Sekčova cez Tulčík, popod
Demjatské kopce medzi výbežkami Čergovského pohoria a Nízkych Beskýd na sever.
Z histórie vieme, že na území dnešného Tulčíka, bola na tejto starej obchodnej ceste od 13. st.
zriadená mýtnica, kde pôsobili kráľovskí mýtnici. V neskoršom období naši predkovia využívali
túto cestu, tzv. „pešiu drašku“ ako najkratšiu cestu pre peších a pre konské povozy na jarmok
do Prešova. V sedle rástli stáročné stromy, hlavne duby. A tu niekde uprostred dubov sa začína aj
príbeh pútnickej Kapličky na Kikape. V 19. st. odišlo z toho kraja
mnoho ľudí za prácou do Ameriky. Do svojej rodnej domoviny poslali
liatinový obraz, ktorý znázorňuje Ježiša v Getsemanskej záhrade.
Obraz vážil 68 kg a miestni ľudia ho umiestnili na jeden z dubov
Sekčovskej cesty, v mieste, kde sa pocestní i pútnici často zastavovali.
Tak sa miesto odpočinku, stalo aj miestom modlitby. Keď strom odumrel,
veriaci sa rozhodli premiestniť obraz do Tulčíckeho kostola, kde bol
osadený nad vchodom do sakristie. V r.1933 sa však do príbehu
pútnického miesta opäť zapojili slovenskí vysťahovalci. Tí už v r.1907
založili v Clevelande Slovenskú ligu, ktorá tvorila jeden z mostov medzi
ČSR a USA. Udržiavala slovenské povedomie krajanov na americkom
kontinente, organizovala zbierky na národné ciele. Jednu z nich venovala na vybudovanie kaplnky
na Kikape. Posvätená bola 5.6.1933 a bol v nej osadený aj pôvodný obraz darovaný emigrantami.
Začali sa tu nepravidelne uskutočňovať stretnutia veriacich z blízkeho okolia. Vďaka viacerým
neziskovým a dobrovoľníckym organizáciám, spolkom, klubom, zborom, spoločenstvám
s podporou obce a farnosti sa podarilo od r. 1997 poriadať pravidelné púte, vždy v prvú júnovú
sobotu.
článok pokračuje na str.8

na cestách i doma zjednotení v apoštoláte modlitby
Svetová sieť modlitby Svätého Otca známa
ako
„Apoštolát
modlitby“
šírením
pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje
veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi
obetovaní
osobnej
modlitby,
práce
radostí i utrpení každého dňa v spojení
s Kristovou eucharistickou obetou.
Modlitba obetovania dňa:
Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň
a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia
v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom,
ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu
svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly
Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:
Evanjelizačný úmysel: Aby bol rozvoj robotizácie a umelej inteligencie vždy
ľuďom na osoh.
Úmysel našich biskupov: Aby sa prehlbovala naša úcta k Svätému písmu,
ktoré je prameňom zjavenia pravého Boha.
zdroj: www.vaticannews.va

Z O Z N Á MT E S A S

kostolom Všetkých Svätých v Humennom

Chrámová loď a presbytérium pred rekonštrukciou v r. 2019

Humenné je centrom Horného Zemplína. Leží na rozhraní Ondavskej vrchoviny a Beskydského
predhoria. Najstaršia písomná zmienka o mestečku je z r.1317. Významným rodom, ktorý zasiahol
do jeho dejín, boli talianski Drugethovci, ktorí si z Humenného vytvorili stredisko svojho panstva.
Kostol Všetkých svätých je významnou gotickou sakrálnou stavbou. Bol postavený ako kláštorný
kostol františkánov, ktorí prišli do Humenného na konci 14. resp. v 15.st. Prvá písomná zmienka
o nich pochádza z r. 1488. Kostol bol pôvodne zasvätený Panne Márii. V r.1529 bolo mestečko
napadnuté vojskami Jána Katzianera. Kostol aj kláštor vypálili. Za zhoršených existenčných
podmienok (v r. 1531) rehoľníci mestečko opustili. V r. 1560 – 1613 františkánsky kostol
spravovali protestanti. Neskôr dal schátraný komplex za veľké finančné náklady opraviť Juraj III.
Drugeth. V r. 1616 dostali obnovený kostol spolu s kláštorom do správy jezuiti. Gróf Juraj
Drugeth založil fundáciu, na základe ktorej tu rehoľníci vybudovali jedno z najslávnejších kolégií
v severnej časti Uhorska. Pôsobili v ňom viaceré významné osobnosti, medzi nimi
(v r. 1615-1618) aj jeden z troch košických mučeníkov - Štefan Pongrácz. V jezuitskej správe
ostali pôvodné františkánske majetky do r. 1619, keď mesto napadli povstalecké vojská Gabriela
Bethlena, ktoré ich z Humenného vyhnali a obsadili aj celý kláštorný komplex. Po potlačení
povstania (v r. 1629 - 1632) prešiel humenský kláštor s kostolom opätovne obnovou a jezuti tu
pôsobili až do r. 1643. Po ich odchode do Užhorodu a po ďalšej rekonštrukcii objektov sa do
Humenného vrátili bratia františkáni, ktorí tu pôsobili až do zrušenia rehole (r. 1786). Naďalej
však zostali v mestečku, kde pôsobili ako kapláni. Keď po ničivom požiari v Humennom (r. 1787)
vyhorel farský kostol v centre mesta, rozhodlo sa, že funkciu farského kostola prevezme pôvodný
františkánsky kostol. A tak je farským kostolom Humenného ešte aj dnes. Kostol je jednoloďová
stavba s polygonálne ukončenou svätyňou. Neskorogotická sieťová klenba na vyžliabkovaných
štíhlych rebrách má pri styčných bodoch drobné kruhové svorníky. K severnej strane lode je
pristavená veža. Klenba v kostolnej lodi je už renesančná a vznikla v 17. st. Do stavebného vývoja
kostola zasiahli ničivé požiare i pustošenie vojsk počas náboženských nepokojov a stavovských
povstaní.V priebehu storočí prešiel kostol viacerými stavebnými úpravami a menilo sa aj jeho
zasvätenie. Po renesančnej obnove (1651 – 1663) bol zasvätený sv. Jánovi Kapistránskemu.

V r.1688 došlo k opätovnej zmene zasvätenia, pričom jeho novým patrónom sa stal sv. Bonifác.
Po adaptácii františkánskeho kostola na farský kostol (r. 1789-1792) získal patrocínium
Všetkých svätých. Rozsiahlou obnovou prešiel kostol začiatkom 20. st. Pri nej dostal súčasnú
podobu. Obnova sa realizovala v r. 1906 – 1911 podľa projektu maďarského architekta Lászlóa
Gyalusa. Jej súčasťou bolo i osadenie vežových hodín a inštalácia súčasného neogotického
mobiliára. Dominuje mu drevený hlavný oltár osadený na kamennej menze s postavami uhorských
svätcov vzdávajúcich hold Panne Márii. Jeho autorom je rakúsky sochár Jozef Rifesser Altbauer,
ktorý ho zhotovil v r.1900 vo svojej dielni, v talianskom mestečku St. Ulrich, v nemecky
hovoriacej časti južného Tirolska. Bočné oltáre zasvätené Panne Márii Karmelskej, sv. Jánovi
Nepomuckému a sv. Krížu a kazateľnica boli tiež vyrobené v tom istom roku v Tirolsku.
Pod menzou bočného oltára sv. Jána Nepomuckého sú umiestnené relikvie sv. Bonifáca z r. 1677.
Po ukončení komplexnej obnovy bol kostol v r. 1911 slávnostne posvätený. Počas druhej svetovej
vojny (r.1940) bol upravený interiér, do ktorého pribudli figurálne nástenné maľby Mikuláša
Jordána a Jána Kocha. Takto obnovený kostol bol slávnostne posvätený 10. novembra 1940
biskupom Jozefom Čárskym. V tom istom roku sa začali na neogotické okná kostola osádzať
vitráže, ktorých autorom je Mikuláš Klimčák. Vitráže vznikali v dvoch etapách. Najskôr
vo svätyni a v 60. rokoch 20. st. v lodi, bočnej kaplnke a predsieni kostola. Ide o súbor 14 vitráží,
z ktorých 11 má figurálne vzory a tri sú zdobené nápismi. Dosiaľ poslednou stavebnou
rekonštrukciou prešiel kostol minulý rok. Pri nej bol rozobratý aj obetný stôl a jeho neogotické
kamenné prvky boli následne inštalované pod hlavný drevený neogotický oltár Všetkých svätých.
Kostol dostal nový obetný stôl a ambonu. Ich tvar rešpektuje oblúkové dimenzie v novogotickom
štýle chrámu. Ambonu symbolizuje do zeme zapichnutý meč, pripomínajúci slová sv. Pavla,
že Božie slovo je účinné ako dvojsečný meč. Všetky práce boli zavŕšené v júni tohto roku
posvätením kostola a oltára Mons. Bernardom Boberom. Budova kláštora, v ktorom je dnes fara, je
pripojená ku kostolu na severnej strane a vytvára s ním jednotný
celok. Dnešný vzhľad kláštora určuje stavebná úprava z r.1847.
Kláštor je dvojpodlažný, trojkrídlový, južnou stranou pripojený ku
kostolu, uprostred s rajskou záhradou. V miestnostiach kláštora sa
nachádzajú hrebienkové klenby. V r.1642 nechali Drugethovci v
areáli kláštora vybudovať kaplnku. Bol to samostatne stojaci sakrálny
objekt, nachádzajúci sa v blízkosti hlavného vchodu do kostola.
Kaplnku zasvätili Panne Márii Loretánskej (Kráľovnej anjelov).
Kaplnka sa za krátky čas stala známym mariánskym pútnickým
miestom jágerskej diecézy. V r.1686 sa spomína ako jedno zo 14tich
pútnických miest jágerskej diecézy so zázračnou sochou. Posledná
zmienka o kaplnke je z r.1795. V tom čase bola súčasťou tamojšieho
špitála. V kláštornej chodbe vedúcej do sakristie sú dnes umiestnené
tri zaujímavé obrazy. Dva obrazy sú z 18. st. a obraz Panny Márie
pútnický obraz
je datovaný od r. 1660. Pútnický obraz Nanebovzatia Panny Márie
je kópiou stredovekého obrazu, ktorého originál sa nachádza v Poľsku v obci Stara Wieś.
počas a po rekonštrukcii (2019)

zdroje: Mária Kaletová, Anton Liška: Archívny výskum stavebného vývoja farského kostola Všetkých svätých
v Humennom, štúdia, www.dejiny.unipo.sk, www.sk.wikipedia.org,www.humenne.rimkat.sk, www.severovychod.sk,
www.hornyzemplin.korzar.sme.sk

pokračovanie článku zo str.5

Iným, takmer neznámym, pútnickým miestom Košickej
diecézy je malá dedinka s krásnym menom – Svätá Mária.
Leží na južnej štátnej hranici. Nevytryskol tu zo zeme žiadny
zázračný prameň, nie je tu žiadna čarovná studnička ani
tajomná jaskyňa. Malá riečka Ticce si tu tečie presne tak
pokojne a nenápadne ako pred tisíc rokmi... Práve vtedy si tu
vraj na pník vedľa pastiera dobytku sadla sivá holubica. Mladý
muž bol možno unavený z horúceho slnka, možno ho sivý
vtáčik vyrušil z hlbokého zadumania a možno mu aj uzobol
z jeho ťažko zarobeného krajčeka chleba. Pastierik sa na ňu
zahnal palicou. A to zrejme nemal, lebo holubica natiahla
krídla a odletela. Pastier ani obyvatelia, toho vtedy Bohom
zabudnutého kraja, netušili, že pod lesklým perím holubičky
a v jej bystrých očkách je ukrytá Panna Mária. Až keď si sadla
o pár kilometrov ďalej, v malej dedinke za hranicami - v terajšej Máriapócsi, premenila sa na
krásnu nepoškvrnenú bytosť. Dlhé desaťročia sa tu k jej slziacej ikone konajú veľkolepé púte.
Na Slovenskej strane sa pastierovi sníval sen, v ktorom sa holubica premenila na Pannu Máriu
s ranou na tvári, čo viedlo k tomu, že ľudia začali osadu volať Svätá Mária (r.1261). Neskôr tu
veriaci postavili aj kostolík. V dobe totality ho však štátne orgány zbúrali. Vadilo im aj meno
dedinky, preto sa v období komunizmu volala Bodrog. Malá nevšedná dedinka, známa svojou
výnimočnou slivovicou, historicky patrila najmä hradu Hraň a Jágerskémmu biskupstvu.
Juhovýchod Zemplína je bohatý na vinice a ovocné sady, preto je radosť vybrať sa sem na jar či na
jeseň. Miesto nevšedného príbehu zdobia dva kríže. Jeden starý drevený a druhý kamenný, rokmi
ošľahaný a takmer rozbitý. Po r.1989 tu miestni obyvatelia postavili kaplnku, pri ktorej sa na
sviatok Panny Márie konajú každoročné odpusty. Na múre kaplnky bol osadený aj mramorový
kríž, ktorý je aj pápežským certifikátom na konanie pútí. Mariánskym pútnickým centrom, ktoré
sa spája s tradíciou uctievania milostivého obrazu
Póčskej Madony, je obec Malá Vieska, ktorá
je časťou obce Družstevná pri Hornáde. Leží
na brehu rieky Hornád neďaleko Košíc smerom
na Prešov. V obci stojí nekorobarokový pútnický
kostolík Narodenia Panny Márie, ktorý má
zaujímavú históriu. Bol postavený už v r.1433.
V 16. st. ho zaujali protestanti a používali ho,
s malou prestávkou na prelome 17. a 18.st., až do
r. 1714. V r.1733 ho dalo mesto Košice
zrenovovať. Význam chrámu vzrástol, keď sem
následne po rekonštrukcii previezli kópiu
zázračnej póčskej ikony. Od tej chvíle začali
do Malej Viesky putovať gréckokatolícki, neskôr
aj rímskokatolícki veriaci. V obci sa hovorí,
že odkedy do nej zavítala Bohorodička, neúrodná pôda začala dávať bohatšiu úrodu. V 19. st.už
starý kostol kapacitne nestačil, preto dal patrón obce - mesto Košice - v r. 1803 postaviť na
vyvýšenom mieste blízko lesa nový kostol v neskorobarokovom slohu. Veľkému duchovnému
povzneseniu pútnického miesta v Malej Vieske sa dostalo 29. októbra 1831, keď pápež Gregor
XVI. udelil pútnikom, ktorí budú putovať k milostivému obrazu Panny Márie v Malej Vieske úplné
odpustky. Pútnický kostolík má jedinečnú polohu, stojí na tichom mieste, ktoré človeka priťahuje,
telesne osviežuje a duchovne povznáša. 29. júna 1999 bol potvrdený ako oficiálne pútnické miesto
Košickej arcidiecézy.
Medzi najznámejších pútnikov patril Alex Jordánsky, významný košický rodák, kanonik, biskup, profesor
a autor prvej publikácie o pútnických miestach Uhorska, ktorá vyšla v bernolákovskej slovenčine
v r.1838. V nej spomína ako v r. 1774, spolu s rodičmi, putoval do Malej Viesky. Mal vtedy 9 rokov.
zdroje: www.ke-arcidieceza.sk, www.putnickemiesta.sk, www.svatamaria.sk, www.farnostdubovica.wordpress.com,
Anton Medvec: Malá Vieska – známe či menej známe pútnické miesto, blog sme.sk
Gabriel Benka-Rybár – Peter Zubko: Udalosti nadprirodzenej povahy na území Košickej arcidiecézy

z Košíc až k Póčskej Madone...
...sa

dá prejsť pešo, na bicykli či autom. Stačí vyraziť smerom na juhovýchod.
Najprv po medzinárodnej pútnickej Ceste sv. Alžbety (Szent Erzsébet út)
do jej rodiska Sárospataku a potom juhozápadne cez oblasť Tokaj a opäť
juhovýchodne už po Stredoeurópskej Mariánskej Ceste (Mária út) až do malej obce Máriapócs.
Máriapócs je síce malé mestečko (má iba 2100 obyvateľov), ale i tak patrí medzi najvýznamnejšie
maďarské pútnické miesta. Je vzdialené od Košíc zhruba 170 km. V miestnej gréckokatolíckej
bazilike je umiestnená kópia milostivého obrazu – ikony Bohorodičky, ktorá koncom 17. st. slzila.
Originál tejto ikony (70x50 cm) sa nachádza v Dóme sv. Štefana vo Viedni. Podľa zachovanej
tradície ju v r. 1675 na drevenú javorovú dosku namaľoval temperovou farbou Štefan Pap, brat
miestneho farára z obce Pócs na objednávku miestneho richtára. Pri jej tvorbe dodržal prísne
pravidlá maľby ikon. Richtárovi sa však cena za obraz zdala priveľká, preto ikonu odmietol kúpiť.
Obraz Bohorodičky nakoniec kúpil veriaci Lavrinec Hurta a daroval ju do kostolíka, kde bola
vložená do ikonostasu nového chrámu. Obraz sa u veriacich v Pócsi tešil veľkej úcte, najmä však
potom, ako o niekoľko rokov neskôr v nedeľu zo 4. novembra 1696 tri dni a tri noci slzil.
Tento jav sa prerušil a opätovne obraz slzil po dobu jedenástich dní až do sviatku Nepoškvrneného
počatia Panny Márie 8. decembra 1696. Keď zázračný póčsky obraz z príkazu cisára Leopolda I.
prenášali do Viedne cez Košice, zastavil sa aj s celým sprievodom v Barci, kde túto situáciu
využili jezuiti, ktorí dali urobiť dve kópie obrazu. Jedna kópia ostala v Dóme sv. Alžbety a druhá
kópia bola uložená najprv vo vtedajšom jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice
(dnes premonštrátsky kostol) a odtiaľ bola v r. 1773 prenesená do kostola v Malej Vieske, kde je
uložená dodnes na hlavnom oltári. Tak sa na našom území nachádzajú dve kópie tejto vzácnej
ikony, na ktorej je Božia Matka zobrazená v červenom
rúchu. V ľavej ruke drží dieťa a pravou naň ukazuje.
Dieťa sedí vzpriamene, v ľavej ruke drží kvet a pravou
žehná. Na krku má kríž. Ikona Bohorodičky je napísaná
podľa ikonopiseckej tradície východnej cirkvi,
je jednoduchá, dôstojná, ba až obradne strnulá.
Na jej tvári sú výrazne veľké oči, ktorými pozerá
na dieťa a rukou ukazuje ako na kráľa. Ježišov kvet
otočený kalichom hore vyjadruje prijímanie Božích
darov. Reštaurovanie obrazu po druhej svetovej vojne
potvrdilo, že ide o vzácnu byzantskú ikonu, ktorá bola
barokovo premaľovaná. Po prevoze vzácnej milostivej
ikony do Viedne zostala v Máriapócsi jej kópia.
Veriaci najskôr novému obrazu neprejavovali úctu;
vážnosť získal až potom, keď začal slziť a to
1., 2. a 5. augusta 1715. Cirkevná vrchnosť
po prešetrení a uznaní pravdivosti udalosti povolila
uctievanie ikony Bohorodičky. Tretí a zatiaľ posledný
krát slzila zázračná ikona od 3. decembra 1905
až do konca mesiaca. Udalosť prešetrila cirkevná
i svetská komisia a obe opätovne potvrdili pravdivosť
slzenia. Hodvábnu šatku, ktorou boli slzy zachytené, zarámovali a zavesili na stenu kostola,
kde sa nachádza dodnes. Vzhľadom na zvyšujúci sa počet pútnikov vyvstala potreba nového,
väčšieho chrámu. Stavby kostola i centra pre pútnikov sa ujala rehoľa baziliánov, ktorá prišla
do Pócsu na žiadosť vtedajšieho biskupa. Stavba nového chrámu bola dokončená v r. 1756,
veže však dostavali až v r.1856. Výzdoba kostola umeleckými obrazmi je dielom Józsefa Bokšaja
a Emanuela Petrašovszkého. Kostol bol neskôr obnovený a posvätený 8. septembra 1946,
na 250. výročie prvého slzenia, za účasti 250 tisíc pútnikov. O dva roky neskôr, v r.1948
pápež Pius XII. pútnický kostol v Máriapócsi povýšil na baziliku. Bazilika sv. Michala je súčasťou
monastiera (kláštora) rádu sv. Bazila Veľkého. I keď ide o gréckokatolícke pútnické miesto,
prichádzajú sem aj mnohí rímskokatolícki veriaci.
Kópie Póčskej Madony sa uchovávajú aj Budapešti a Ostrihome. V Rakúsku vlastní kópiu ikony
sedem kostolov a niekoľko kópií sa nachádza aj v Nemecku a vo Švajčiarsku.
zdroj: www.priestornet.com, www.hesykhia.blog.hu, text spracovali: Mária Hatalová, Ondrej Tőrők

L EŤ M E K VÝ Š I N Á M
Svätý rok Loretánskeho jubilea, ktorý potrvá do 10. decembra 2020,
je pre nás inšpiráciou, aby sme v tomto roku putovali do kostolov a kaplniek
spojených s úctou k Loretskej Matke.

Loretánske kaplnky na Zemplíne
Zo staršej literatúry sa zachovali informácie,
že na území Košickej diecézy boli v minulosti
tri loretánske kaplnky a to v Košiciach,
Prešove a Humennom. O loretánskej kaplnke
v Humennom vieme len toľko, že bola
postavenáv r. 1642. Stála samostatne a bola
súčasťou špitála, ktorý bol pred kostolom.
Žiaľ informácie o tom, kedy bola zbúraná
sa nám zatiaľ nepodarilo
vypátrať.
O Lorete v Prešove existujú zatiaľ
nepotvrdené domienky, že mohla byť
v bývalom minoritskom kostole, ktorý je dnes
katedrálnym
chrámom Gréckokatolíckej
eparchie. V katedrále sa nachádzajú
tri kaplnky, z toho dve, do ktorých sa vstupuje
z lode katedrály a jedna, zasvätená Presvätej
Loretánska kaplnka v Košiciach
Bohorodičke – Čiernej Madone – do ktorej
sa vstupuje z predsiene katedrály. Tretia loretánska kaplnka, o ktorej máme pomerne presné
informácie sa v minulosti nachádzala v Košiciach, v dnešnom Seminárnom kostole.Tento pôvodne
gotický františkánsky kostol bol postavený pred r. 1405. Je druhým najstarším zachovaným
kostolom v Košiciach. Kostol nechala pre rád františkánov po požiari (r.1333) postaviť rodina
pánov z Perína (Perényiovcov). Bol zasvätený sv. Mikulášovi. Pri požiari mesta (r.1556) kostol
vyhorel. Následne františkáni z Košíc odišli a poškodený kostol slúžil až do r.1668 ako sklad
zbraní. Na bohoslužby bola využívaná len uzavretá svätyňa chrámu a sakristia. V r. 1597 – 1671,
v období tureckého obsadenia Jágru, bola svätyňa využívaná ako biskupská katedrála jágerskej
diecézy. Počas stavovských povstaní slúžil ako jediný kostol v meste katolíkom. Františkáni sa
doň opätovne vrátili v r.1651. V kostole v tom období využívali len kaplnku, ktorú zasvätili
sv. Antonovi Paduánskemu. Celý kostol dostali do používania až od r.1668, a vtedy aj ten zasvätili
svojmu veľkému rehoľnému svätcovi. Po skončení stavovských povstaní sa v r. 1718 – 1724
realizovala baroková prestavba, na ktorej sa podieľali staviteľ Tomáš Tornyossy a sochár Šimon
Griming. V dôsledku rozpustenia žobravých reholí cisárom Jozefom II., františkánom kostol
odobrali. Po zriadení košického biskupstva (r.1804) zriadili vedľa kostola kňazský seminár
a kostol sa tak stal seminárnym kostolom. V čase veľkej barokovej úpravy kostola v r.1718 -1724
pribudli v kostole kaplnky s barokovou výzdobou a zariadením. Jedna z nich – pod chórom - bola
zasvätená Loretánskej Panne Márii. Kaplnka leží v juhozápadnom rohu kostola po pravej strane
od vchodu. V čase svojho vzniku bola vyzdobená obrazom Panny Márie a malého Ježiša.
Viseli v nej tri strieborné lampy, ktoré svietili v stredu, v sobotu a na sviatky Panny Márie.
V historickom dokumente sa uvádza, že kapitán košickej posádky Czeyka venoval na olej
300 rínskych forintov. Kaplnka dnes nemá tvar loretánskeho domčeka, ale lurdskej jaskyne,
čo pravdepodobne súvisí s niektorou z neskorších rekonštrukcií. Je častým miestom zastavenia
väčšiny veriacich, ktorí tam radi prosia Pannu Máriu o príhovor. V r. 1994 - 95 prešla renováciou.
V jej juhozápadnom rohu sa otvoril a sprístupnil vchod do hlavnej krypty pod kostolom, ktorý
býva otvorený pre verejnosť k modlitbe v "dušičkovom" období. Počas veľkonočného trojdnia je v
kaplnke umiestnený vyzdobený Boží hrob a prebieha tam Eucharistická adorácia s uctením kríža.
zdroje: Miroslava Maureryová, Baroková umelecká výzdoba františkánskeho kostola v Košiciach, bakalárska práca
Informácie poskytnuté rektorom Seminárneho kostola, www.sk.wikipedia.org
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