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Bože, Oče naš!
Tvoji su mučenici sv. Marko Križevčanin, 

Stjepan Pongracz i Melkior Grodziecki 
podnijeli mučeništvo kao svjedočanstvo 

svoje vjere u Isusa Krista i vjernosti Svetom 
Ocu. Molimo Te i mi Hrvati, sunarodnjaci 

sv. Marka Križevčanina, udijeli nam milost 
da svoju vjeru dublje razumijemo i snagom 

Duha Svetoga u njoj živimo.

Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Sveti Marko Križevčanin
zaštitnik Bjelovarsko-križevačke biskupije



Sveti Marko Križevčanine, moli za nas!

služba mu je bila posebno u srcu i 1619. godine 
zatražio je oslobađanje od službe upravitelja 
opatije, od ekonomsko-financijskih dužnosti, 
kako bi se mogao posvetiti isključivo pastoral-
nom radu.
Kanonik Marko se u Košicama redovito susretao sa 
isusovačkim misionarima Istvanom Pongraczom 
i Melchiorom Grodzieckim. S njima je, stjecanjem 
političkih i vjerskih okolnosti, koje su prerasle 
i u političke ratove, podnio mučeničku smrt u 
Košicama u noći 6. - 7. rujna 1619. godine.
Ali treba također priznati, da su na isti način, radi 
svoje vjere ubijani članovi reformističke crkve 
kalvini. Papa Ivan Pavao II ponudio je i njima 
čašćenje njihovih mučenika za slobodu vjere.

• Blaženim ga je proglasio sveti Pio X. 15. siječnja 
1905. godine. Sveti Otac Papa Ivan Pavao II. 
proglasio ga je svetim 2. srpnja 1995. u Košicama.

• Bulom “De maiore sprituali bono”, od 5. prosinca 
2009. godine, Sveti Otac Papa Benedikt XVI. 
Odredio je svetoga Marka Križevčanina zaštitnikom 
novo utemeljene Bjelovarsko-križevačke biskupije, 
čiji se blagdan slavi 7. rujna.

• Sveti Marko Križevčanin rođen je 1588. u 
Križevcima. Tamo završva osnovnu školu. Dječak 
je bio vrlo inteligentan, pa ga roditelji 1600. 
šalju u Beč u Isusovačku gimnaziju. 1607. godine, 
završivši gimnaziju, odlazi studirati filozofiju u 
Graz, kod Isusovaca.

• Godine 1610. završava studij filozofije i dobiva 
naslov magistra filozofije i fizike. 1611. godine 
odlazi u Rim na studij teologije u isusovački 
Njemačko-Ugarski kolegij “Germanicum-Hun-
garicum”. U travnju 1615. godine zaređen je za 
svećenika. Položivši doktorske ispite vraća se u 
domovinu, gdje je kratko, ali zauzeto djelovao. 
1616. godine ga ostrogonski nadbiskup Petar 
Pazmany poziva u Trnavu za kanonika, profesora 
i upravitelja kapitulne škole.

• 1618. godine postaje arhiđakonom Komarna i 
upraviteljem bivše benediktinske opatije u 
Krasnoj nad Hornadom, kod Košica. Svećenička 

Treći hrvatski svetac, 
Marko Krizin-križevčanin 

proglašen je svetim u Košicama, 2. srpnja 
1995. godine od pape Ivana Pavla II.


