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každoročne pripomínaný, zvyčajne v
deň ich pozemskej smrti, ktorá sa teologicky nazýva dies natalis pro coelis
(deň narodenia pre nebo).
1.2 Historické okolnosti
Košickí mučeníci sú traja rímskokatolícki kňazi, ktorí pochádzali z
rozličných končín strednej Európy.
Božím riadením sa ich príbehy spojili
v roku 1619 v Košiciach. Ich pozemský život bol ukončený na začiatku
tridsaťročnej vojny (1618 – 1648),
ktorá vyplavila najhrubšiu ľudskú
zlobu a náboženskú nenávisť, o život
pripravila značný počet Európanov. Po
vypuknutí protihabsburgského povstania českých stavov v decembri 1618
Melichar Grodecký prišiel z Prahy
na žiadosť kapitána Ondreja Dóciho do Košíc, kde spolu so Štefanom
Pongrácom SJ a Marekom Križinom
vykonával kňazskú službu pre cisuvedenom tvare bude trvať ešte zhruba
polrok.
10. Veriaci z časti Surdok, kde sa začali
pravidelné nedeľné sv. omše, si
môžu zapisovať svoje úmysly buď
vo farskej kancelárii, alebo osobne u
celebrujúceho kňaza.
11. V rámci Roka sv. Košických
mučeníkov si prvýkrát v košickej
katedrále spoločne pripomenieme
jubileum manželov z celej arcidiecézy:
26. mája 2019 o 15.00 hod. 25. výročie
manželstva. Povzbudzujeme všetkých
jubilujúcich manželov k účasti na
sv. omši v Katedrále sv. Alžbety na
stretnutie s otcom arcibiskupom,
kde dostanú osobitné požehnanie.
Manželia, ktorí oslávia svoje jubileum
v roku 2019 nech sa prihlásia u svojho
farára: strieborné výročie – 25 rokov
do 1. apríla 2019.

Infolist

árskych vojakov a mal zabezpečiť
osamostatnenie košickej jezuitskej
misie; popritom sa venovali pastorácii nemnohých miestnych katolíkov.
Hajdúsi, povstalci sedmohradského
protestantského kniežaťa Gabriela
Betlena v službách Juraja I. Rákociho, z náboženskej nenávisti týchto
troch mužov kruto umučili preto, že
sa nechceli zriecť katolíckej viery a
vernosti pápežovi. Stalo sa tak v noci
z pondelka na utorok zo 6. na 7. septembra 1619. Ich cesta od mučeníckej
smrti ku kanonizácii je pozoruhodná
z viacerých dôvodov: nebola jediná,
trvala niekoľko storočí a skončila
kanonizáciou na pôde mesta Košice v
nedeľu 2. júla 1995, ktorej predsedal
sv. pápež Ján Pavol II. Mnohí sme toho
boli svedkami. (prof. PhDr. ThDr. Peter
Zubko, PhD. Pokračovanie nabudúce.)

12. Na návrh pána dekana členovia
združenia Faustinum sa
modlia
každý piatok o 11.45 hod. pred
poludňajšou
sv. omšou Korunku
Božieho milosrdenstva.
13. Pri
oprave
a
záchrane
svätomikulášskeho
organa
v
Konkatedrále v Prešove môžete
pomôcť aj tak, že venujete 2% z daní.
S tlačivom na dane, ak ho neviete
vyplniť, vám pomôžeme na farskom
úrade. Toto tlačivo môžete posunúť
aj iným, ktorí by chceli pomôcť. S
vďakou za celú farnosť ostáva dekan.
14. Z pekla drog do náručia Panny Márie.
Svedectvo bývalého narkomana
Gorana Čurkoviča, ako Bohu záleží
na každom jednom z nás. Stretnutie
bude v utorok 26.2.2019 v konkatedrále
po večernej sv. omši. Vrelo pozývame
mládež a birmovancov.
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Naši košickí mučeníci.

Košickí mučeníci ako kanonizovaní
katolícki kňazi sú kňazmi Košickej
arcidiecézy uctievaní ako vzory, ktoré
celé presbytérium spájajú a povzbudzujú vo viere a službe Kristovi. Ich
príbehy sú všeobecne známe, no takmer neznámy je ich kult po mučeníckej
smrti. Druhý život svätcov je pritom
častokrát rovnako zaujímavý, povzbudzujúci a inšpirujúci. Pred 400.
výročím ich narodenia pre nebo si v
štyroch pokračovaniach priblížime
ich posmrtný príbeh, osud ich relikvií,
kultu tak, ako je zaznamenaný v
autentických historických prameňoch,
ktoré vznikli počas vyšetrovania ich
povesti svätosti a mučeníctva.
Cieľom nasledujúcich úvah je
priblížiť to, čo sa v hagiografii nazýva
druhý život svätcov, totiž ich úctu,
a to nielen priblížením vonkajších
udalostí, ktoré sa viažu ku košickým
mučeníkom a ktoré sú známe (hoci
nie celkom presne), ale aj vnútorných,
spirituálnych pohnútok, ktoré boli
príčinou a dôvodom úcty veriacich
k ich osobám. V neposlednom rade
si na príklade košických mučeníkov
možno urobiť živý obraz o živote
pútnických miest v novovekom Uhorsku a na území Slovenska a vziať si
príklad do osobného života, tiež ním
možno povzbudiť veriacich, príp.
možno nadviazať na viaceré tradície a rozvíjať ich ako odkaz našich
košických mučeníkov.

ročník: XIX.

7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

1. Budete mi svedkami (Sk 1, 8)
1.1 Ustanovenie Cirkvi
Rímske martyrológium (2004), čiže
liturgická kniha, ktorá je oficiálnym
zoznamom katolíckych svätých, k 7.
septembru (1619) na 15. mieste v poradí tohto dňa uvádza liturgickú spomienku: „V Košiciach v karpatských
horách svätých mučeníkov Marka
Križina, ostrihomského kňaza, Štefana
Pongráca a Melichara Grodeckého,
kňazov zo Spoločnosti Ježišovej,
ktorí sa nenechali donútiť zaprieť katolícku vieru ani pochlebovaním, ani
vyhrážkami, ba ani mučením ohňom.“
Kult svätých patrí k živej tradícii Cirkvi, svedčí o jej životaschopnosti a viere. Venuje sa mu osobitná teologická
disciplína hagiografia; je to veda o
svätých, blahoslavených, Božích
služobníkoch, mučeníkoch a tých,
ktorí zomreli v povesti svätosti, kriticky skúma ich život a smrť, samotnú
povesť svätosti, čiže živosť záujmu
konkrétnych veriacich a spoločenstiev
o nich vo viere, že sa môžu prihovoriť
(orodovať) u Boha v nebi za prosiacich žijúcich; predmet záujmu je
striktne teologický, pretože sa stretáva
s udalosťami nadprirodzenej povahy,
ktoré sú označované ako znamenia
a zázraky, preto vyžaduje kritický
viacodborový prístup. Ide o náročnú
vedu, ktorá má dosah v živote cirkvi,
pretože každý svätec má svoje miesto v liturgickom kalendári a je tak
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 na úmysel darcu

Po.
25. 2.

6:15 + Belo - 5. výročie

Féria

7:00 + Lýdia - 1. výročie
12:00 + Štefan, Jarmila, Jozef
18:00 + Ján, Marta, Anna, Demeter
5:45 ZBP Ján, Zlatica

Ut.
26. 2.

6:15 na úmysel darcu
7:00

Féria

+ Mária - 1. výročie

12:00 + Milan
18:00 + Štefan
5:45 ZBP a dar obrátenia pre bohuznáme
osoby

Str.
27. 2.

6:15 + Alžbeta

Féria

7:00

+ Alžbeta (pohrebná), Gizela

12:00 + Alžbeta, Tomáš
18:00 + Iveta
5:45 + Anton

Št.
28. 2.

6:15 + Veronika, Štefan, Stanislav

Féria
Adorácia po večernej sv. omši.

7:00 + Margita - 1. výročie
12:00 + Ladislav - 1. výročie
18:00 + Marko
5:45 na česť a slávu Ducha Svätého
6:15 + Štefan

Pia.
1. 3.

Féria

7:00 + František - pohrebná

Cemjata 17:00

12:00 ZBP pre Líviu a Petra
18:00 + František, Mária, Michal, Helena,
Jozef

So.
2. 3.

Ne.
3. 3..

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)
Fatimská sobota

Infolist
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5:45 + Jozef, Dušan, Ivanka (ž)
6:15 ZBP ružencové bratstvo
18:00 + Milan - 1. výročie

8. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
5.45 (ZBP Peter, Jozef, Beáta, Mária), 6.30 (+ Mária, Juraj), 7.45, 10.00 (+ Anton,
Rozália, Mária, Dušan), 11.30 (ZBP Andrea s rodinou), 15.00 (+ Veronika,
František), 18.00 (+ Anna, Štefan); Cemjata 10.15; Surdok 9.00 (ZBP Gabriel s rod.)

Stránkové hodiny v kancelárii Po., Str., Pia.*: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod.,*Pia. do 17:00 hod. Ut., Štv.: 16:00 hod. - 17:30 hod.
Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie, DS - Duch Svätý
Sviatosť zmierenia v konkatedrále sa vysluhuje takto: Po - Pia: ráno 5:45 – 6:55 hod.; obed: 9:55 - 11:55 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.
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Oznamy

1. Milodary: na organ: bohuznáma
20 €. Na konkatedrálu: bohuznáma
80 €, z pohrebu Antona 40 €. Na TV
Lux: bohuznáma 20 €, bohuznáma
10 €.
2. V nedeľu 24.2.2019 máme pri sv.
omšiach zbierku na naše farské
potreby. Pán Boh zaplať za vaše
milodary!
3. Tento týždeň je prvopiatkový večer spovedáme od 17.30 hod. Ku
chorým domov pôjdeme v piatok
od 8.00 hod. Vyloženie Sviatosti
oltárnej bude v konkatedrále v
piatok od 12.30 hod. Sv. omša
na Cemjate bude na prvý piatok
o 17.00 hod. Sobotu slávime ako
fatimskú.
4. Snúbenci,
ktorí
by
chceli
absolvovať predmanželské náuky
v mesiacoch marec - jún 2019,
nech si všimnú termíny náuk,
ktoré sú vyvesené na nástenkách
i na našej web stránke. Prihlásiť
sa je potrebné osobne v kancelárii
farského úradu. Jednotlivé kurzy
sú limitované max. počtom párov
10 párov/kurz. Na predmanželské
náuky sa môžete prihlasovať aj na
www.centrumsigord.sk a www.
domanzelstva.sk.
5. Rozhovory u Nikodéma privítajú
p. Bosáka. Srdečne vás pozývame
na rozhovor s ním, v ktorom aj vy
môžete klásť svoje otázky. Stretnutie
sa uskutoční v pivnici U Nikodéma
v utorok 5.3.2019 o 19.00 hod.
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6. Občianske združenie MAGIS na
prosbu ozbrojených síl na Ukrajine
vyhlasuje a prosí veriacich farníkov
o zbierku plachiet a posteľného
prádla pre ranených vojakov a ľudí,
ktorí žijú vo vojnovej oblasti na
Ukrajine od 28.1. do 28.2.2019.
Prosíme doručiť na adresu
Konštantínova 2, Prešov. Za každý
prejav vašej štedrosti srdečné Pán
Boh zaplať.
7. Členovia
gospelovej
skupiny
KALICH prešli ťažkými životnými
situáciami. V spolupráci s Oáza –
nádej pre nový život, n.o., vydali
album, ktorý vyjadruje hĺbku vzťahu
s Bohom. Aj kúpou CD skupiny
KALICH, či osobného príspevku
pomôžeme ľuďom prinavrátiť svoju
ľudskú dôstojnosť. Na zakúpenie v
sakristii. Cena od 7€/kus.
8. Rímskokatolícka
farnosť
sv.
Mikuláša v Prešove ponúka
nebytový priestor s plochou 22 m2
na prenájom v budove Katolíckeho
kruhu na Jarkovej ul. 77, Prešov od
1.1.2019. Viac informácií na tel.
č. 0918350484 alebo osobne na
ekonomickom oddelení RKFÚ sv.
Mikuláša, Prešov, Hlavná 81.
9. SMS Možnosť pomôcť pri záchrane
organa jestvuje aj formou poslania
sms na telefónne číslo (tvar sms
správy je: DMS ORGAN na číslo
877). Oslovte všetkých priateľov a
známych, aj osobne, aj cez sociálne
siete, aby cez sms zahlasovali.
Hlasovanie a možnosť poslať sms v

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: JCDr. Martin Šimko, kaplán, s kolektívom redakcie. Grafická úprava: redakcia
Prijímanie príspevkov na e-mail: presov@rimkat.sk;
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Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na účet: 4008008582/7500

