
 

Slávnosť sv. Martina  
v Hankovciach 10. – 11. 11. 2019 

 

 

 

 

 

 

  



NOVÉNA K SV. MARTINOVI  
deväť dní pred slávnosťou o 18,00 hodine pred sv. omšou 

(predmodlievajú sa veriaci z obcí – podľa rozpisu) 
 

Program novény: Hymnus. 
   Myšlienka s krátkou modlitbou. 

Čítanie z Písma. 
Čítanie zo životopisu. 
Chvíľka na rozjímanie. 
Litánie k sv. Martinovi. 
 
 

Prvý deň (1. 11.):  Človek s veľkým srdcom. 
(Hankovce)   Mt 25, 34-40. 

Martin stretáva nahého žobráka. 
 

Druhý deň (2. 11.): Boží priateľ Martin. 
(Hankovce)   Jn 11, 32-44. 

Martin kriesi mŕtveho. 
 

Tretí deň (3. 11.):  Povolanie a Božia vôľa. 
(Hankovce)   Mt 9, 35 – 10, 4. 

Martina vyvolia za biskupa. 
 

Štvrtý deň (4. 11.): Pravda. 
(Harhaj)   1Kor 8, 4b-6. 

Martin ničí pohanské modly. 
 

Piaty deň (5. 11.):  Nepriateľ zla. 
(Porúbka)   Mk 1, 23-27. 

Martin vyháňa diabla. 
 

Šiesty deň (6. 11.): Spravodlivosť. 
(Nemcovce)   Mk 12, 13-17. 

Martin je vzorom v správaní. 
 

Siedmy deň (7. 11.): Duchovný život. 
(Kochanovce)  2Kor 6, 2b-10. 

Martin bol asketickým mníchom. 
 

Ôsmy deň (8. 11.):  Rodina. 
(Oľšavce)   Lk 7, 11-17. 

Martin má otcovského ducha a je priateľ rodín. 
 

Deviaty deň (9. 11.): Smrť. 
(Hankovce)   Flp 2, 5-11. 

Martin sa narodil pre nebo.  



Slávnostná sv. omša 
nedeľa 10. 11. 2019 o 10.30 h 

 

Hlavný celebrant: prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD., cirkevný historik 
 
 

Zároveň chceme aj upriamiť pozornosť na významné výročia  
v rokoch 2018 – 2020: 

Prvý kostol v Hankovciach sv. Mikuláša  r. 1698 (320. výročie) 

Capellania (Kaplánka) v Hankovciach  r. 1788 (230. výročie) 

Druhý  kostol sv. Martina v Hankovciach r. 1835 (185. výročie) 

Prvá evanjelická škola    r.1835 (185. výročie) 

Zmena Capellanie na riadnu farnosť  r. 1859 (160. výročie) 

Katolícka škola v priestoroch fary  r. 1859 (160. výročie) 

Oltár Panny Márie ružencovej   r. 1879 (140. výročie) 

Evanjelický kostol     r. 1938 ( 80. výročie) 

Oltár sv. Martina     r. 1949 ( 70. výročie) 

 
Skúmanie histórie je potrebné, lebo keď vstúpime do minulosti, porozumieme 

i súčasnosti. Aby sme dedičstvo našich otcov nielen poznali, ale aj zachovali. Nech 
nás k tomu povzbudia aj slová pápeža Františka, keď napomínal mládež: „Nedajte sa 
vykoreniť...! A očistite svoju myseľ!“ 

 
Vážnosť tejto chvíle zvýrazni spevmi aj známa obľúbená speváčka Hanka Servická. 
 

 
 

Po sv. omši bude odhalená pamätná tabuľa dlhoročnému učiteľovi Jánovi Tutokymu. 
 

  



Ústredný sviatok v Hankovciach 
 

 

Ústredný sviatok v Hankovciach bol 11. novembra: na „Marcina“, čiže  

„hoscina“,  ktorá trvala od nedele až do utorka. V nedeľu bola slávnostná 

bohoslužba za prítomnosti viacerých kňazov a veľkého počtu ľudí, predovšetkým 

hostí a rodákov. Malo to svoje nezabudnuteľné čaro. Po bohoslužbách v kostole a po 

slávnostnej hostine v domácnostiach sa začali po celej dedine ozývať spevy. Bol to 

čas, keď hostia – rodáci − prišli zo všetkých kútov  zblízka i  zďaleka na hoscinu na 

Marcina.   

Zaujímavé bolo stretnutie pri muzike vo večerných hodinách. V minulosti to 

bolo v hostinci u Jána Šimu, nazývanom „U Sopečka“,  a potom viac ako polstoročie 

v dome Jána Guľu, kde sa konali zábavy. Bolo to akoby veľké mravenisko. Prišli tam 

deti, mládež a dospelí každej vekovej kategórie až po najstarších. Jedni sa pozerali, 

druhí tancovali, iní po dvore chodili, rozprávali sa a spievali...  

Už tradične na Marcina bol ľudový obrad − prijímanie dorastených chlapcov za 

parobkov. Kandidáti boli trikrát vyzdvihnutí „na hobľa“ a potom mali „prebačenú“ − 

svoj tanec. Ako prístupné mal každý doniesť fľašu pálenky. Stávalo sa dosť často, že 

počas muziky nastal rozruch, krik, keď niektorí  mládenci, spravidla vždy tí istí, 

vyvolali bitku. V pondelok muzikanti chodili po domoch a večer bola opäť spoločná 

muzika. Skončilo sa to až v utorok na poludnie. 

Tu v okolí sú odpusty − hosciny − neskoro v jeseni až v zime, a to z dôvodu,  že 

bol voľný čas od prác na poliach. 

(Z pripravovanej knihy Pohľady na obec a farnosť Hankovce.) 
 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rímsko-katolícky farský úrad Hankovce 


