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V Uhorsku (a kontinuitne i v dnešnom
Maďarsku) bolo (a je) zvykom, že
takého procesy sa konali centrálne pod
autoritou prímasa; aj táto kauza bola
zavŕšená pod prímasovou autoritou v
mene celej krajiny, hoci v 19. storočí
aj z praktických príčin, lebo komisiou
zdokumentované zázraky sa udiali na
pôde Ostrihomského arcibiskupstva v
Trnave.
Je isté, že grófka Katarína Pálfiová
(† 1640) zabezpečila truhlu, ako
aj transport ostatkov do klariského
kláštora do Trnavy; tam bola truhla
uložená v sakristii. Forgáčovci teda
dali vyrobiť cínovú rakvu, ktorú
urobili
pravdepodobne
šarišskí
kovotepci (možno z Prešova alebo
z Bardejova), do ktorej boli telá
mučeníkov uložené. Nevedno prečo,
ale zrejme z bezpečnostných dôvodov
alebo kvôli blížiacej sa grófkinej
smrti boli telá mučeníkov v truhle
prevezené v roku 1634 z Hertníka
do Trnavy do kláštora klarisiek, kde
bola predstavenou dcéra spomenutej
grófky Pálfiovej.
Od prinesenia
relikvií do Nižnej Šebastovej, až po
ich odvezenie z Hertníka, uplynulo
necelých pätnásť rokov, ktoré sa
spomínajú aj v prameňoch.
U trnavských klarisiek boli telá
mučeníkov uložené až do vlády
cisára Jozefa II. (1780 – 1790), ktorý
klarisky zrušil v roku 1782. Potom
boli premiestnené do uršulínskeho
kláštora. Ani o tomto prenose nie sú
zachované priame svedectvá. Žiaden
verejný kult im ani vtedy nebol
vzdávaný, všetka preukazovaná úcta
mala súkromnú povahu.
Z toho
vyplýva, že sa nenachádzali pod
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oltárom ani na ňom, ale nevylučuje to
ich umiestnenie v kostole. (prof. PhDr.
ThDr. Peter Zubko, PhD. Pokračovanie
nabudúce.)
1. Dnes máme spoločné spievané
večpery za účasti kanoníkov našej
arcidicézy. Začiatok o 16.00 hod.
2. V utorok 19.3.2019 na slávnosť sv.
Jozefa vás pozývame na sv. omšu
o 10.00 hod. do kostola sv. Jozefa
- ku františkánom. Celebruje J.E,
Jozef, kardinál Tomko a Mons.
Bernard Bober, košický arcibiskup
- metropolita. Vrelo odporúčme, sv.
Jozef je patrónom mesta Prešov.
3. V sobotu 23.3.2019 sa uskutoční
duchovná obnova pre farských
spolupracovníkov,lektori,
rozdávatelia sv. prijímania, kantori,
žalmisti,animátori, kostolníci,
kurátori, latinský zbor) o 15.00
hod. u sestier CJ na Ulici Tarasa
Ševčenka.
4. Združenie Faustínum organizuje
"Púť so svätou sestrou
Faustínou" spojenú s duchovnou
obnovou v dňoch 30.4. - 1.5.2019.
Hora Butkov, Ladce - Staré
hory - Sanktuárium Fatimskej
Panny Márie,Hriňová. Duchovný
doprovod: vdp. Jozef Heske.Cena
57 €.
5. Cemajta: Sv.omša na slávnosť sv.
Jozef bude o 17.00 hod..
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2. PÔSTNA NEDEĽA

Naši košickí mučeníci
1.4 Pôvod kultu
Výber miestneho nižnošebastovského
nového patrocínia „Najsvätejšieho
mena Ježiš a Mária“ úzko súvisí nielen s obľúbenosťou vtedy nového a
moderného liturgického sviatku, ale
súvisí aj s košickými mučeníkmi, ktorí
mená Ježiša a Márie vzývali počas martýria, ako to osobitne dosvedčili svedkovia, keď ich počuli z úst Štefana Pongráca v žumpe celú noc až do rána, keď
zomrel. Strelná modlitba, taká obľúbená
v 17. storočí, vzývajúca najsvätejšie
mená, pomohla mučeníkom vytrvať až
do konca. Zrejme aj forgáčovský výber
františkánov, ktorí si tiež osobitne ctili
mena Ježiša a Márie, mohol súvisieť
s udržaním tejto nenápadnej tradície
známej v prvých rokoch kultu košických
mučeníkov.
V tomto období neboli telá košických
mučeníkov vystavované verejnosti,
ani neboli namaľované ich obrazy. Ich
hroby boli navštevované individuálne a
veriaci ich žiadali o milosti súkromne
v modlitbách a niektorí prosebníci boli

reálne vyslyšaní, ako o tom svedčia
nižšie uvedené svedectvá. Prvú oficiálnu
správu o košických mučeníkov napísal
do Ríma generálovi Muciosovi Vitelleschimu SJ 13. novembra 1619 rektor jezuitského kolégia v Humennom Alexander Dobokai (Dobokay) SJ. V liste
uviedol: „Nech Ježiš Kristus, náš Pán,
skrze toto ukrutné mučeníctvo dá, aby
táto svätá krv sa stala pre Košice a pre
celé Uhorsko najúrodnejším semenom
katolíckej
viery.“ Uhorský prímas a
ostrihomský arcibiskup Peter Pázmaň SJ
23. septembra 1628 informoval pápeža
Urbana VIII. o situácii v Uhorsku a
košických mučeníkov nazval svätými
(„Cum igitur publice toti Regno Hungariae notissimum est, sanctos Martyres
istos solo Catholicae Religionis odio trucidatos esse.“); súčasne uviedol, že telá
mučeníkov sa nachádzajú „v súkromnej
kaplnke Forgáčovcov“ a on by ich rád
umiestnil na čestnom mieste vo svojej
katedrále v Ostrihome. Ďalšia relácia
nesie dátum 20. januára 1641 a napísali
ju ostrihomskí kanonici. Rovnaké informácie pre Svätú stolicu zaznamenal
aj Pázmaňov nástupca arcibiskup Juraj
Lipai (Lippay). (pokračovanie na str. 4)

Najbližšie krížové cesty - Konkatedrála sv. Mikuláša
17.3. 2. pôstna nedeľa

14:15 hod.

Birmovanci (p. k. Bajda RCJ + M.
Stachová)

22.3. piatok

17:15 hod.

Spoločenstvo kresťanských dôchodcov

24.3. 3. pôstna nedeľa

14:15 hod.

Birmovanci (p. k. Boleš + S. Vavreková)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Magdaléna (30 r, života)

Po.
18. 3.

6:15 + Milan

Pondelok po 2. pôstnej nedeli

7:00

+ Ružena - pohrebná

12:00 + František
18:00 + Jozef
5:45 + Jozef, Helena, Jolana

Ut.
19. 3.

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
(slávnosť)
Cemjata 17.00 hod.

6:15 ZBP Jozef
7:00

+ Mária

12:00 + Katarína, Jozef, Helena, Eduard
18:00 + Jozef, Jozef, Mária
5:45 + Štefan

Str.
20. 3.

6:15 + Aladár - 2. výr.

Streda po 2. pôstnej nedeli

7:00

+ Helena - pohrebná

12:00 ZBP a dary Ducha Sv pre Jozefa
18:00 + Terézia, Andrej, Jozef, Silvia
5:45 + Mária

Št.
21. 3.

Štvrtok po 2. pôstnej nedeli
Adorácia po večernej sv. omši.

6:15 + Mária, Sabína, Michal
7:00 + Emília
12:00 + Jozef, Anna, Ján, Anna, Ján, Mária
18:00 + Rudolf
5:45 + Albína, Zuzana, Jozef, Janík

Pia.
22. 3.

Piatok po 2. pôstnej nedeli

6:15 + Ján, Eva

Krížová cesta 17.15

7:00 + Rudolf - 1. výročie
12:00 ZBP Ján, Mária
18:00 ZBP v ťažkej chorobe pre Máriu

So.
23. 3.

Sobota po 2. pôstnej nedeli

5:45 + Pavel, rodičia a starí rodičia
6:15 + Alžbetka
18:00 poďakovanie za 88 r. života

3. PÔSTNA NEDEĽA
Ne.
24. 3.
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5.45 (+ Jozef), 6.30 (+ Marián), 7.45, 10.00 (+ Karol, Mária, Juraj, Terézia, Karol),
11.30 (+ Miroslav), 15.00 (+ František), 18.00 (ZBP Mária); Cemjata 10.15; Surdok
9.00 (+ Zuzana, Tomáš)

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. Zbierka na jarnú charitu:

2.

3.
4.

5.

6.

7.
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a núdznych.
konkatedrála 2077€, saleziáni 8. Pri oprave a záchrane
svätomikulášskeho
organa
546 €, FNsP 125 €, jezuiti 1138
v Konkatedrále v Prešove
€ ,františkáni 1452 €, Cemjata-0
môžete pomôcť aj tak, že venujete
€, Surdok 58 €.
2% z daní. S tlačivom na dane,
Milodary: RB na organ 200,
ak ho neviete vyplniť, vám
na LUX 50 a na Lumen 50 €.
pomôžeme na farskom úrade. Toto
Bohuznáma na organ 100, 50,
tlačivo môžete posunúť aj iným,
20 € bohuznáma rodina 10,
ktorí by chceli pomôcť. S vďakou
bohuznámi manželia na organ
za celú farnosť ostáva dekan.
200 €, RB pri jezuitoch na kostol
9.
V rámci Roka sv. Košických
200 €., na kalváriu 50 € p.Bačová
mučeníkov si prvýkrát v košickej
na Cemjatu 50, 50 na organ, 20
katedrále spoločne pripomenieme
na Lux 20 € na Lumen.
jubileum manželov z celej
Všimnite si rozpis krížových ciest
arcidiecézy: 26. mája 2019 o 15.00
na nástenkách. Prosíme o službu
hod. 25. výročie manželstva.s
jednotlivé rozpísané spoločenstvá.
otcom arcibiskupom, kde dostanú
Hnutie na pomoc rozvedeným
osobitné požehnanie. Manželia,
kresťanom .Pravidelné mesačné
ktorí oslávia svoje jubileum v roku
stretnutie ktoré sa uskutoční v
2019 nech sa prihlásia u svojho
utorok 19.3.2019 o 17.00 hod.
farára,tlačivo na záspis si môžete
v Katolíckom kruhu, Jarkova 77
vyzdvihnúť aj na ekonomickom
v Prešove. Stretnutie povedie:
oddelení farnosti: strieborné
Mgr. Roman Matisovský, kaplán
výročie – 25 rokov do 1. apríla
farnosti Kráľovnej pokoja.
2019.
SMS Možnosť pomôcť pri 10. Biskupi Slovenska v našej
záchrane organa jestvuje aj formou
Konkatedrále sv. Mikuláša
poslania sms na telefónne číslo
Pri príležitosti 31. výročia
(tvar sms správy je: DMS ORGAN
spomienky
na
Bratislavský
na číslo 877). Oslovte všetkých
veľký piatok sa v pondelok
priateľov a známych, aj osobne,
25.3.2019 o 16.30 hod. uskutoční
aj cez sociálne siete, aby cez sms
CELOMESTSKÉ VEČERADLO
zahlasovali. Hlasovanie a možnosť
Mariánskeho kňazskeho hnutia
poslať sms v uvedenom tvare bude
pri mariánskom súsoší v Prešove.
trvať ešte zhruba polrok.
Srdečne ste všetci na toto
modlitbové stretnutie pozvaní.
Vo farskej kancelárii nahlasujte
Večer pri sv.omši o 18.00 hod.
svojich chorých na veľkonočné
dňa 25.3. 2019 budú v našej
spovedanie.
Spovedať
ich
konkatedrále prítomní biskupi
pôjdeme v piatok 12.4.2019 od
SK. Srdečne ste pozvaní.
8.00 hod.
11. Vo štvrtok 21.3.2019 sa uskutoční
V našej konkatedrále nájdete
Valné
zhromaždenie
O.Z.
pokladničku s názvom Veľkonočný
Prešovská gotika. Zraz členov
dar pre chudobných. Môžete
bude v pivnici u Nikodéma o 19.00
prispieť. Finančný milodar sa
hod. Radi privítamé nových
adresne rozdelí medzi chudobných
členov

