Modlitba nanebovstúpenia
Pána

Tváre Svätých košických
mučeníkov

Zvelebujte
Pána
všetky
národy,
s plesaním oslavujte Pána! Boh
všemohúci je zvelebený vo svojich
skutkoch! Premohol všetkých svojich
nepriateľov a nás vyvolil za svoje dietky
a za svojich dedičov. Pán vstúpil do
svojho kráľovstva a vošiel do svojej
slávy.
Plesajme Pánovi, plesajme svojmu
Kráľovi! Pane Ježišu Kriste, Vykupiteľ
sveta, ktorý si vystúpil na nebesia, do
svojej večnej slávy.
Ďakujem Ti, že si bránu do neba, pre
Adamov hriech tisíce rokov zatvorenú,
znovu otvoril. Klaniame sa ti, večný Kráľ
neba i zeme! Pamätaj na nás, Pane, a
udeľ nám svoju milosť, aby sme vždy s
ochotnou vôľou plnili tvoje božské
prikázania, s úprimným srdcom slúžili
tvojej Velebnosti a aby sme sa tak stali
účastnými na nebeskej sláve, ktorý žiješ a
kraľuješ na veky vekov. Amen.

V utorok, 30. 4. 2019 na tlačovej
konferencii Arcibiskupského úradu v
Košiciach
boli
zverejnené
podoby
Troch košických mučeníkov.
V úvode košický arcibiskup Bernard
Bober vyjadril radosť, že sme sa pomocou
modernej
vedy
dostali
k
verným
podobám tvárí sv. Marka
Križina, sv. Štefana Pongráca SJ
a
sv.
Melichara
Grodeckého
SJ.
Prof. Peter Zubko vysvetlil dôvod konania
celého projektu, stručné historické reálie
a príbeh ich mučeníckej smrti aj ich
ostatkov.
Silvia Bodoriková priniesla
výsledky
antropologickej obhliadky ostatkov v
Trnave a Ostrihome, ktorých cieľom bolo
pripraviť podklady pre rekonštrukciu
podoby. Snažili sa konfrontovať historické
záznamy so stopami po mučení na
jednotlivých kostiach a nájsť také zranenia
na pozostatkoch, ktoré by zodpovedali
historickým záznamom.
Jiří Šindelář a Martin Frouz predstavili
forénzne metódy rekonštrukcií skutočnej
podoby tvárí podľa lebky , pričom úzko
spolupracovli s brazílskym špecialistom v
tejto oblasti Cicerom
Moraesom.
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6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Velebte Pána, všetky národy.
„...Svoj pokoj vám zanechávam“
/Jn 14,27/

Nechcel by si, aby bolo v tvojom živote
i na celom svete viac pokoja?
Každodenné správy sú plné príbehov o
rôznych
vnútroštátnych
aj
medzinárodných konfliktoch. Vzťahy
trpia
pre
nezhody
a
rozkoly.
Rozporuplné sú dokonca aj niektoré
naše myšlienky a túžby. Odkiaľ by
mohol prísť pokoj?
Samozrejme, že od Ježiša! V dnešnom
evanjeliu, v ktorom Ježiš ponúka svoj
pokoj učeníkom, používa na označenie
pokoja slovo šalom , ktoré znamená aj
dobro, blahobyt a plnosť. Slovko šalom
sa používalo ako pozdrav aj na
privítanie, aj na rozlúčku – zväčša
medzi dvoma priateľmi, ktorí si
navzájom priali to najlepšie.
No Ježiš svojim učeníkom pokoj nielen
praje; on im ho dáva. Pokoj spásy.
Pokoj plynúci z vedomia, že ich zmieril
s nebeským Otcom. Radostná istota, že
je už všetko v poriadku a že boli
odstránené všetky prekážky pokoja.
Ježiš dáva tento pokoj aj tebe. Začínaš
ho prežívať vo svojom vnútri vtedy,
keď spoznávaš, aké milosrdenstvo,
lásku a spásu si dostával v Kristovi.
Vždy, keď ideš na svätú spoveď, vždy,
keď sa modlíš pred Najsvätejšou

sviatosťou, Ježišov pokoj väčšmi
napĺňa tvoj život. Prehlbuje sa
zakaždým, keď sa nenecháš zbytočne
rozrušiť tým, čo vidíš okolo seba alebo
vo svojom vnútri. Vždy, keď sa modlíš:
„Príď Duchu Svätý,“ vystieraš svoju
ruku k tomu, ktorý vnáša do tvojho
srdca pokoj. Takto sa postupne tvoje
srdce otvára dôvere v to, že láska,
ktorou ťa Boh miluje, dokáže prekonať
akýkoľvek
konflikt,
ktorého
si
svedkom.
Keď budeš tento pokoj pestovať vo
svojom vnútri, on sa začne postupne
prelievať aj do tvojich vzťahov.
Dokážeš láskavo odpovedať človekovi,
ktorý na teba zvýši hlas. Zostaneš
pokojný, aj keď ti niekto na ceste nedá
prednosť. Ba možno sa pokúsiš zmieriť
s príbuzným, s ktorým ste už dlho
pohádaní, alebo urobíš dobrý skutok
nevraživému susedovi.
Je teda isté, že ak sa bude každý z nás
usilovať o pokoj, svet sa stane oveľa,
oveľa pokojnejším miestom.

„Pane Ježišu, ďakujem Ti
za dar Tvojho pokoja.“

Liturgický program na 6. veľkonočný týždeň
Farský kostol
Pondelok: 27.5.
Veľkonočná féria
Utorok: 28.5.
Veľkonočná féria

Streda:
29.5.
Veľkonočná féria
Štvrtok: 30.5.
NANEBOVSTÚPENIE
PÁNA
(PRIKÁZANÝ SVIATOK)
Piatok:
31.5.
Veľkonočná féria
Sobota
1.6.
Fatimská sobota
Nedeľa
2.6.
7. Veľkonočná
nedeľa

Meretice

Bzenov

18.00
+ Helena
Horváthová
1. výr.

Púť CZŠ sv. Martina: v stredu
29. mája putujú žiaci (5-9 ročník) do
Vysokej nad Uhom k hrobu a relikviám
novej blahoslavenej Anny Kolesárovej.
Kto má záujem z veriacich môže sa
osobne (vlastnou dopravou) pripojiť
k tejto púti. Sv. omša bude o 10.00 hod
v kostole vo Vysokej nad Uhom.

Ohlášky: sv. manželstva chcú prijať –
18.00
Poď za 20 r. manž.
Ján, Mária

8.00
Poď. za 50 r. života
Emil

17.00
Za farnosť

18.00+relikvie
+ Anton, Miroslav,
Mária, Anton
17.30+relikvie
Za farnosť
10.00
Za prvoprijímajúce
deti

8.00
+ Jozef, Alžbeta
Mikuloví

Farské oznamy
Milodary: Na budúcu nedeľu je zbierka
na katolícke masmédiá.
Deviatnik k sv. košickým mučeníkom:
sa modlíme v celej farnosti spoločne pred
sv. omšami. Litánie k trom sv. košickým
mučeníkom nájdete vo farskom časopise.
Prosím, modlite sa ich aj doma spoločne.
Požehnanie s relikviami bude v závere sv.
omší v piatok a sobotu na konci sv. omší.
Návšteva
relikvií
troch
svätých
košických mučeníkov v našej farnosti:
31. mája (piatok) v Bzenove od 12.00 –
19.00
1. júna (sobota) vo farskom kostole
v Radaticiach 9.00-18.00

Novéna pred Turícami: Deviatnik
k Duchu Svätému sa budeme modliť
od piatku
Program pred 1. sv. prijímaním:
utorok – nácvik po sv. omši
sobota – 16.30 sv. spoveď pre deti
nedeľa – 9.45 stretnutie pri kostole
Spovedanie pred 1. sv. prijímaním
a príchodom relikvií: farský kostol
utorok 17.00, Bzenov piatok 17.00.
PROSEBNÉ DNI: nasledujúce tri dni
sú prosebnými dňami. Obsahom
prosebných dní sú prosby za úrodu.

ohlasujú sa tretíkrát:
Dávid SCHNEIDER a Viera ČELOVSKÁ

Upratovanie kostola:
01.06. – 07.06.
Kostol sv. Imricha: Pavol Jakubík,
Magda Mihaľová, Roman Dubecký
Kostol sv. Ondreja: Pavol Pulík, Jozef
Grejták, Zdeno Tarasovič, Peter Fejerčák
st., Peter Fejerčák ml.

Detské okienko
... I v jedného Pána
Ježiša Krista...
„Kto alebo čo je pre vás Boh?“ - „Aké
by mal mať vlastnosti?“ - „Kto je pre
vás Bohom v bežnom živote?“- „Ako
sa vy správate k otcovi?“
Každý z nás má svojho ocka, ktorý je v
jeho rodine veľmi dôležitý. Ak by sme
nemali ocka, nemohli by sme byť ani
na svete. Keď ste sa narodili, keď ste
boli veľmi maličký, obaja rodičia sa o
vás museli starať. Dávali vám papať,
ukladali vás spinkať, stále na vás
dávali pozor, aby sa vám nič nestalo.
Boh má tiež svojho Syna – Pána Ježiša
Krista. On svojho jednorodeného Syna
poslal na svet, aby nás zachránil. Tak
ako Boh zoslal Syna, aby hlásal
evanjelium, tak aj deti prišli na svet
pomocou otca a mamky, aby
ohlasovali evanjelium.
Ježiš Kristus je tu na to, aby nám
pomáhal a viedol nás k dobrému a že
práve on nám dáva veci, chvíle
potrebné pre život a pre krásu nášho
života (listy zo stromov, ich farba,
voda...) .
Tak, ako vám aj otec biskup v
Obišovciach povedal, nezabúdajte byť
aj vy takými dobrými pastierikmi a
ohlasovať evanjelium každému ☺
Ďakujeme detičkám, ktoré si dali
námahu a splnili našu úlohu. Dúfame,
že výhry sa vám páčili ☺

