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OČAS JUBILEJNÉHO ROKA putovali po všetkých farnostiach arcidiecézy dva relikviáre s ostatkami
Košických mučeníkov. „Košická arcidiecéza je diecézou mučeníkov,“ pripomenul
arcibiskup Bernard Bober v pastierskom
liste k príprave na 400. výročie mučeníckej smrti sv. Marka, Melichara a Štefana, čítanom v kostoloch 11. novembra
2018. V tejto súvislosti upozornil aj na
ďalších svedkov kresťanskej viery spojených s Košicami: „Okrem Anky Kolesárovej bola iba pred niekoľkými rokmi blahorečená košická rodáčka Sára Šalkahá-
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KOŠICKÁ ARCIDIECÉZA - DIECÉZA MUÈENÍKOV
ziová, panna a mučeníčka zo Spoločnosti
sociálnych sestier, ktorú v Budapešti zavraždili nacisti kvôli tomu, že chránila
a ukrývala členov židovského národa počas vojnových rokov. V minulom 20. storočí
pribudli do mozaiky našich mučeníkov
ďalší prenasledovaní laici a kňazi, ktorí sa
vzopreli novej diktatúre komunizmu. Niektorí za to zaplatili vlastným životom, iní
boli celé roky väznení a ďalším bola zakázaná verejná činnosť.“
Mesto Košice bolo aj svedkom umeleckého zvečnenia pamiatky svojich
mučeníkov formou scénického oratória.
Dielo hudobného skladateľa Pavla Kršku na námet Františka Balúna v réžii
Pavla Smolíka malo svoju premiéru
v Roku kresťanskej kultúry 2010, pri
15. výročí svätorečenia.
Košická arcidiecéza má ako svojho
hlavného patróna sv. apoštola Ondreja,
ktorého kríž v tvare písmena X je aj súčasťou jej erbu. Medzi nebeskými patrónmi arcidiecézy sú aj dve ženy: sv.
Alžbeta Uhorská (Durínska) ako vzor
milosrdnej lásky a bl. Anna Kolesárová,
slovenská mučeníčka čistoty. Prvé výročie jej blahorečenia si Cirkev pripomenie už zakrátko. V jej rodisku Vysoká
nad Uhom bude 1. septembra o 10.30
sláviť svätú omšu košický pomocný
biskup Mons. Marek Forgáč.
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Patróni Slovenskej provincie
Spoločnosti Ježišovej
Traja mučeníci, ktorých kanonizoval
2. júla 1995 v Košiciach sv. Ján Pavol
II., sú spolupatrónmi Košickej arcidiecézy a hlavnými patrónmi Slovenskej
provincie Spoločnosti Ježišovej. Svätí
Štefan Pongrác a Melichar Grodecký
boli členmi rehole a ich lebky sa uchovávajú v jezuitskom kostole v Trnave.
V sobotu 7. septembra bude liturgická spomienka na svätých Košických
mučeníkov. V košickom premonštrátskom Kostole Najsvätejšej Trojice, niekdajšom jezuitskom univerzitnom kostole, ktorý stojí na historickom mieste
umučenia sv. Marka, Melichara a Štefana, bude slávnosť doznievať aj na druhý
deň, v nedeľu 8. septembra. Eucharistii
o 8.30 bude predsedať provinciálny
predstavený Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej páter Rudolf Uher za
účasti jezuitských provinciálov z Chorvátska, Maďarska a Poľska.
Nedeľnej sv. omši o 10. hod. v Kostole Najsvätejšej Trojice bude predsedať
kardinál Péter Erdő, ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup metropolita. Popoludní na tomto mieste vystúpi s koncertom chrámový spevácky zbor Chorus
Salvatoris, pôsobiaci pri jezuitskom
kostole v Bratislave.
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ANE, JE MÁLO tých, ktorí budú
spasení? Ktosi zo zástupu, čo
pozorne počúval Ježiša, sa logicky opýtal na počet spasených. Asi
sa mu zdalo, že Ježišovo učenie kladie náročné požiadavky na ľudské
správanie. Preto bol zvedavý, koľkí to
dokážu aj reálne uživotniť. Pre Ježiša nebola táto otázka dôležitá, ale
skôr spôsob ako naplniť jej obsah.
Preto dodáva: „Usilujte sa vojsť

OT
ÁZKA SPÁSY
OTÁZKA
Jozef Gnip, dekan
tesnou bránou.“ Tesná brána znamená aj pokánie ako výraz dobrej vôle
zmeniť doterajší možno pohodlný život za náročnejší spôsob života, ktorý prináša viac ovocia. Ježišovi poslucháči musia využiť čas, ktorý majú
k dispozícii, aby sa dostali medzi
tých, ktorí budú zachránení. Nie
množstvo je dôležité, koľkí budú
zachránení, ale Ježiš chce, aby oni,
ktorí ho práve počúvajú, patrili medzi
zachránených.
Pokušenie diskutovať o nepodstatných javoch, veciach a udalostiach patrí k denným pohnútkam.
Rozprávame a vedieme diskusie na
mnohé politické, spoločenské, kultúrne, športové a iné témy. Kresťania sa nemusia vyhýbať týmto otáz-

kam, lebo sú súčasťou diania vo
svete. Ale škoda, že ostávajú len pri
týchto otázkach. Do éteru nech prinesú otázky ako byť spasený. Čo
máme robiť, aby sme si zachránili
dušu? Ako postupovať na ceste nasledovania Krista v súčasných životných podmienkach? Môžeme tieto
témy ponúknuť na diskusiu v kresťanských spoločenstvách, vo farskom spoločenstve, doma v kresťanskej rodine, medzi spolupracovníkmi, ktorí sa hlásia ku Kristovi atď.
Hoci reakcie budú rôznorodé, podstatné je hľadať Božie kráľovstvo
a jeho spravodlivosť. Neprestaňme
ho hľadať teraz v tomto čase a priestore, aby sme sa vstupom do neho
zachránili.
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1 Sol 2,9-13; Ž 139; Mt 23,27-32

3DQHW\PDVNrPD¨DYLH¨RPQHY¨HWNR  t0LURVODY-R]HI$QQD

0X´HQmFNDVPUÕVY-gQD.UVWLWHÅD

 t-gQ%DUERUD

Jer 1,17-19; Ž 71; Mk 6,17-29

0RMHrVWD3DQHEXGrKOgVDÕWYRMXVSgVX  ,JRU%RULV©DQHWD

 t-rOLXV$QQD

3L


1 Sol 4,1-8; Ž 97; Mt 25,1-13
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Svoje milodary môžete posielať aj na číslo nášho účtu 335248622/0200 vo VÚB:

IBAN: SK49 0200 0000 0003 3524 8622

(SUBASKBX)

796 | od 14. do 17. hod. v Po, St, Pi: M. Petrigal 0944 322 157 | víkendy a sviatky fara: 056/672 27 73

OMŠE V

Kancelária farského úradu: Po, Ut 16.00 – 17.00, St 9.00 – 10.30, Pi 15.00 – 16.30. Pohreby a súrne záležitosti môžete
vybavovať pred alebo po sv. omši s kňazom v sakristii. Zaopatrovanie chorých od 7. do 14. hod. denne: V. Biačko 0948 918

S VÄTÉ

1. Na kostol venovali novomanželia Vasilčákovci 50 € a bohuznámy 25 €.
2. Relikvia bl. Alfonzy Márie Eppingerovej už nie je v kľakadle, ale je uložená v relikviári pred obrazom blahoslavenej.
3. Na slávnosť 1. výročia blahorečenia
A. Kolesárovej v nedeľu 1. 9. vo Vysokej n. Uhom organizujeme púť autobusom s odchodom o 8. hod. Čo najskôr sa zapíšte v sakristii. Cena 5 €.
4. Reštaurovanie hlavného oltára
mešká, lebo reštaurátori teraz pracujú
na dokončení svätyne kostola a potom sa presunú na samotný oltár.
5. Na reštaurovanie uzáveru svätyne
kostola a na reštaurovanie fasády
sme od Ministerstva kultúry SR dostali dotáciu vo výške 10 000 €.
6. Nášmu údržbárovi ďakujeme za maliarske práce pri spovedniciach a zádverí kostola.
7. Brigádnici, ktorí montujú lešenia, sa
schádzajú v hojnom počte a už 4-krát
presúvali lešenie k štyrom vonkajším
pilierom, za čo im srdečne ďakujeme. Za zapožičanie lešenia ďakujeme
Strednej odbornej cirkevnej škole sv.
Jozafáta.
8. Niekoľko členov Modlitieb otcov našej
farnosti sa zúčastnilo na celoslovenskej púti mužov. „Stretnutia s Máriou
aj tu v Gaboltove menia ľudí. V jej škole
sa dokonale formuje i naše chlapské
srdce,“ pripomenul v homílii košický
arcibiskup.
9. V rámci Dní mesta Trebišov bude sv.
omša v Mestskom parku v amfiteátri 25. 8. o 10.30 hod. a nie
v kostole.
10. Škriatkovská afterparty sa uskutoční v sobotu 31. 8. Stretneme sa
o 17.30 hod., nacvičíme pesničky,
zúčastnime sa na sv. omši a potom
budeme opekať na farskom dvore. Čo
si nezabudnúť? Spevník, špekáčku,
nejakú dobrotu a dobrú náladu.

11. Pozývame všetkých pútnikov na
10. ročník pešej púte z Trebišova
do Baziliky Minor Narodenia P.
Márie vo Vranove n. Topľou v so-

botu 7. 9. Zraz pútnikov vo farskom kostole o 7. hod. Zapisujte
sa v sakristii do 31. 8.
12. V rámci Roka sv. Košických mučeníkov si v košickej katedrále spoločne pripomenieme jubileum manželov
z celej arcidiecézy: 13. 10. o 15. hod.
– 50., 60. a 65. výročie manželstva. Povzbudzujeme a pozývame jubilujúcich manželov do Katedrály sv.
Alžbety na stretnutie s otcom arcibiskupom, kde dostanú osobitné požehnanie. Manželia, ktorí oslávia svoje
jubileum v r. 2019, nech sa prihlásia
u svojho farára do 1. 10. 2019. Je
potrebné uviesť mená, priezvisko
manželov a rok ich sobáša.
13. Teologická fakulta v Košiciach organizuje vzdelávanie na Univerzite tretieho veku v Košiciach. Ide o formu
celoživotného vzdelávania v oblasti
katolíckej teológie a filozofie. Štúdium
trvá 3 roky (6 semestrov). Organizované je formou sústredení, ktoré sa
konajú raz týždenne. Sústredenie tvoria 3 prednášky. Súčasťou štúdia sú
prednášky z morálnej teológie, filozofie, kanonického práva, spirituality,
cirkevných dejín, liturgiky, katechetiky, misiológie, sociológie. Prihlásiť
sa môžu záujemcovia starší ako 40
rokov, ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Prijímacie skúšky sa nekonajú. Poplatok
za 1 rok štúdia je 30 €, splatný do
10. 10. 2019. Štúdium v akademickom roku 2019/2020 začína 10. 10.
2019 na dvoch miestach: TF KU Košice a Prešov - Rím.kat. farnosť Najsvätejšej Trojice v Prešove-Solivare.

SOBÁŠNE

OHLÁŠKY

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa prvýkrát
Ivan Karchňák a Lenka Kočišová
Ohlasujú sa tretíkrát
Ing. Peter Širotník a Mgr. Miroslava
Germanová
Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke medzi
snúbencami, má povinnosť ohlásiť to
na farskom úrade.

