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Milostivý buď Kráľ Kristus,
sláva Ti, aleluja!

text: Roman Haško, kaplán
foto: internet

Bratislava - 22/09/2019

Čo znamená Veľká noc pre kresťana?
Ženy, ktoré sa vo veľkonočné ráno
uberali k hrobu, dokončiť pohreb, si medzi
sebou hovorili: „Kto nám odvalí kameň od
vchodu do hrobu?“ (Mk 16,3)
Aj okolnosti života každého človeka
prinesú často túto otázku: „Kto mi odvalí
tento kameň bolesti a utrpenia?“ Tento kameň musíme odstrániť, otvorením sa „živej
nádeji“, ktorá je prameňom „nevýslovnej
radosti“.
Veľká noc a nádej – tieto dve slová
patria neoddeliteľne k sebe!
„Vstaň, ty, čo spíš a zažiari ti Kristus!“ (Ef 5, 14) Teda, nie si stvorený, aby
si spal v podsvetí, ale si stvorený pre život. Nádherný príklad tohto symbolu povolania k životu je vyslobodenie Izraelitov
z Egypta. Nová nádej, ktorú dostávajú
apoštoli, keď sa im zjavuje Pán, radosť
emauzkých učeníkov, keď spoznali Pána,
pri lámaní chleba…
Túto živú nádej predávajú aj nám.
Teda vždy sa oplatí začať odznova. Boh
nesklamal a nesklame ani v budúcnosti.

Kresťanstvo je „náboženstvo evanjelia“
– radostnej zvesti, v ktorej sa ohlasuje „víťazstvo Krista“.
Vo Veľkej noci Boh zjavuje sám seba,
svoju moc – väčšiu ako moc smrti. A preto
nám veľká noc dáva právo spievať radostné a nádejné „Aleluja“, ktoré preniká každú
temnotu.
My sme šťastní, pretože žijeme vo veľkonočnej radosti z toho, že Baránok vo
svojej nekonečnej láske zničil na kríži naše
hriechy a svojím Zmŕtvychvstaním nám
pripravil cestu do večného života.
Ó, deň, ktorý si jasnejší ako slnko!
Ó, deň, ktorý si belší ako sneh, ktorý
žiariš, ako pochodne a si lahodnejší ako
raj!
Ó, deň, ktorý nepoznáš temnotu, vzďaľuješ od nás spánok a dávaš nám spoločenstvo s anjelmi!
Ó, deň, postrach démonov, Veľká noc,
ktorú sme celý rok očakávali!
Ó, deň, v ktorý Večný Dedič, privádza
svojich spoludedičov do večnosti! Amen!

Liturgické slávenia počas Veľkonočných sviatkov
Miesto
Dóm
sv. Alžbety

Zelený
štvrtok
Sv. omša
9:30 - MCH
18:00

Veľký piatok

Biela sobota

Obrady

Poklona

Poklona

Vigília

17:00

do 21:00

8:00 - 18:30

19:32

Krista Kráľa

17:00

15:00

do 20:00

8.00 - 19:00

19:32

Uršulínky

15:45

17:00

do 20:00

8:00 - 19:30

19:32

Premonštráti

18:00 M

15:00 M

-

10:00 -18:30

19:32 M

Dominikáni

17:30

15:00

do 19:00

8:00 - 18:00

20:00

Jezuiti

18:30

15:00

do 19:00

8:00 - 19:00

19:32

Seminárny

16:30

16:30

do 19:00

9:00 - 19:00

19:32

Kaplnka
sv. Michala

17:00 A

15:00 A

-

-

-

MCH - Missa chrismatis, M - v maďarskom jazyku, A - v anglickom jazyku
Veľkonočný pondelok - omše ako v nedeľu okrem Kaplnky sv. Michala

Požehnanie
veľkonočných jedál

Miesto

Dátum

Časy

sobota
20.04.2019

15:00
15.30
16:00
16:30

nedeľa
21.04.2019

6:45
8:15

Dominikáni

nedeľa
21.04.2019

7:00
9:00
11:00

Seminárny

sobota
20.04.2019

po vigílii
Zmŕtvýchvstania
Pána

Jezuiti

nedeľa
21.04.2019

po sv. omšiach

Uršulínky

nedeľa
21.04.2019

8:30 - (M)

sobota
20.4.2019

po vigílii
Zmŕtvýchvstania
Pána - (M)

Dóm
sv. Alžbety

Premonštráti

nedeľa
21.04.2019

9:15

Farské oznamy
Spovedanie počas Veľkého týždňa
Denná spovedná služba vo Veľkom
a Veľkonočnom týždni je zrušená. Chceme
poprosiť všetkých veriacich, aby si predveľkonočnú spoveď nenechávali na poslednú chvíľu. Počas Zeleného štvrtku už
nespovedáme. Zvlášť odporúčame využiť
možnosť prijať sviatosť zmierenia dnes poobede (Kvetná nedeľa) v katedrále, u dominikánov, v seminárnom kostole alebo
v kostole Krista Kráľa od 14.00 hod., kde
bude spovedať veľký počet kňazov.
Liturgické slávenia počas sviatkov
v katedrále
Pozývame všetkých veriacich prežiť liturgické slávenia veľkonočného trojdnia
v katedrále sv. Alžbety spolu s otcom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom. Pozývame aktívne sa zapájať do liturgických
slávení počas Veľkonočných sviatkov, ktoré budú vopred ohlásené a vysvetlené komentármi. Zvlášť je možnosť zapojiť sa do
liturgických spevov. Na Veľkonočnú vigíliu si nezabudnite doniesť sviece na obrad
svetla a obnovu krstných sľubov.
Zmena otváracích hodín katedrály
počas Veľkonočného trojdnia
Na Zelený štvrtok, Veľký piatok a Bielu
sobotu bude katedrála otvorená od 7.00
hod. Ďakujeme.
Sv. omša svätenia olejov - Missa
Chrismatis
Na Zelený štvrtok Vás zvlášť pozývame do Katedrály sv. Alžbety na sv. omšu
svätenia olejov - Missa chrismatis od 9.30
hod., ktorej bude predsedať otec arcibiskup za účasti kňazov celej diecézy. Pri tejto sv. omši si kňazi obnovujú svoje kňazské
sľuby. Myslíme v modlitbách na duchovných pastierov našich farností.
Liturgia hodín v katedrále
Na Veľký piatok a Bielu sobotu Vás
pozývame do katedrály na spoločnú
modlitbu Liturgie hodín (Ranné chvály
a Posvétné čítanie) od 7.30 hod.
Pôst na Veľký piatok
Na Veľký piatok prežívame deň obety
Božieho Syna na kríži za celé ľudstvo. Tento deň viac zvýrazňujeme prísnym pôstom.
Postíme sa zdržiavaním od mäsítých výrobkov a taktiež jedením naviac trikrát do
dňa (z toho raz do sýta). Je chválihodné
pôst predĺžiť do Veľkonočného rána.

Zbierka na Boží hrob
Počas Veľkonočných sviatkov sa koná
pravidelná zbierka na Boží hrob v Jeruzaleme. Svoje milodary na tento úmysel môžete obetovať pri Božích hroboch v našich
chrámoch. Boží hrob je najposvätnejším
miestom veriacich pripomínajúci obetu
i zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista.
Odpustky počas veľkonočných sviatkov
Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba
na úmysel Sv. Otca a vylúčenie akejkoľvek
záľuby aj v ľahkom hriechu) možno získať:
Zelený štvrtok - pri verejnej adorácii
Najsvätejšej sviatosti recitovaním alebo
spevom Tantum ergo
Veľký piatok - pri nábožnej účasti na
poklone kríža pri liturgickom slávení
Biela sobota - pri obnove krstných sľubov počas obradov Veľkonočnej vigílie
Krížová cesta na Kalvárii
Pozývame vás na spoločnú krížovú
cestu s otcom arcibiskupom na košickú
kalváriu na Veľký piatok od 19.30 hod.
Ekumenický Pašiový sprievod Košicami na Veľký piatok 19.4.2019
Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta
Košice, pripravuje 25. Ekumenický Pašiový sprievod na Veľký piatok 19.4.2019 so
začiatkom o 13.00 hod., pred Evanjelickým
chrámom a.v., Mlynská č. 23, v Košiciach.
Sprievod vznikol ako symbolické spojenie
veľkopiatkovej obyčaje čítať v rámci bohoslužieb úryvky z písma svätého o utrpení Ježiša Krista a ohlasovať spoločne
Kristovu lásku k človeku, a súčasne vytvárať jednotu medzi všetkými kresťanskými cirkvami, ktorým je blízke čítanie
Božieho slova počas slávenia Veľkej noci.
Na Ekumenickom Pašiovom sprievode sa
podieľajú Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Cirkev československá husitská, Evanjelická cirkev
a.v., Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná
kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev,
Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku. Sprievodu sa
zúčastnia aj predstavitelia štátnej správy
a samosprávy mesta Košice.
Sv. omše na Veľkonočný pondelok
Na Veľkonočný pondelok budú v našej
farnosti sv. omše ako v nedeľu.

Arcidiecézne stretnutie mládeže
V sobotu 27. apríla 2019 sa uskutoční Arcidiecézne stretnutie mládeže ADSM
v Sabinove. Začiatok o 8.30 v Mestskej
športovej hale, záver o 14.00 sv. omšou vo
farskom kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa
na Sídl. pod Sokolejom. Celebruje Mons.
Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
Prihlasovanie skupín maldých z farnosti
a dobrovoľníkov na www.premladez.sk.
Plnomocné odpustky na Nedeľu Božieho milosrdenstva
Každý, kto si v tento deň uctí obraz
Božieho milosrdenstva vystavený v kostole alebo v kaplnke, splní podmienky pre
získanie úplnych odpustkov a pomodlí sa
Otče náš, Verím v Boha a vzdych “Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba“, môže získať
úplne odpustky pre seba alebo pre duše
v očistci.
Veľkonočný program u Dominikánov
Zelený štvrtok
17:30
Slávnostná sv. omša na pamiatku
		
Pánovej poslednej večere
19:00
Rozlúčková reč Pána Ježiša
		 Krista
Bdenie v Getsemanskej záhrade do 21:00
Veľký piatok
7:00
Jeremiášove náreky
		
(liturgia hodín)
10:00
krížová cesta (v kostole)
15:00
Obrady Veľkého piatku
poklona pri Božom hrobe do 19:00
Biela sobota
7:00
Jeremiášove náreky
		
(liturgia hodín)
8:00-12:00
14:30-18:00 adorácia pri Božom hrobe
12:00
Modlitba cez deň (liturgia hodín)
17:30
Vešpery (liturgia hodín)
19:00
Otvorenie kostola pred obradmi
Veľkonočná vigília
20:00 Slávnosť Pánovho
		 zmŕtvychvstania
Veľkonočná nedeľa
		
Program bohoslužieb:
		
7:30, 9:00, 11:00 a 17:30 hod.
Veľkonočný pondelok
		
Program bohoslužieb:
		
7:30, 9:00, 11:00 a 17:30 hod.

Veľkonočný utorok s deťmi na Šarišskom hrade
Farnosť sv. Alžbety a sestry Uršulínky
pozývajú deti, rodičov a priateľov na veľkonočný výlet na Šarišský hrad. Termín:
23.4.2019. Začíname sv. omšou o 8.00 hod.
ráno v kostole Uršulínok (možnosť priviesť
deti od 7.30). Návrat okolo 16.00 hod. do
Košíc. Deti do 2. ročníka ZŠ iba v doprovode plnoletej osoby. Bližšie informácie
a možnosť prihlásiť sa na: alzebtinlist@
gmail.com alebo v sakristii kostola Uršulínok po nedeľnej detskej omši. Termín záväzného prihlásenia: do 21.4.2019.
Duchovná obnova pre rodiny - Milosrdní v láske
Farnosť sv. Alžbety a Arcidiecézne cetrum pre rodinu ponúkajú rodinám možnosť absolvovať duchovnú obnovu pod
názvom Milosrdní v láske. Uskutoční sa
v priestoroch Teologickej fakulty na Hlavnej 91 v sobotu 27.4.2019 od 9.00 do 16.00.
V rámci duchovnej obnovy je pripravený program pre manželov, ktorí budú
mať možnosť prostredníctvom prednášok
a meditácii viac uvažovať o láske v manželstve a v rodine. Pre deti je pripravený
zaujímavý a hravý individulálny program
s animátormi. Vek a počet detí nie je limitovaný. Počas obnovy je zabezpečený
spoločný obed. Viac informácii a možnosť
prihlásiť sa na alzebtinlist@gmail.com alebo v sakristii kostola Uršulínok po nedeľnej
detskej omši. Termín záväzného prihlásenia: do 21.4.2019.
Mariánska sobota u Dominikánov
Bratia dominikáni srdečne pozývajú
na mariánsku sobotu, ktorá sa bude konať
v sobotu 27. apríla v dominikánskom kostole v Košiciach. Program začína o 10:00
hod. posvätným ružencom, pokračuje
prednáškou na tému: Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne. Nebude chýbať
ani biblický ruženec. Sv. omša začína o 12:
15 hod., po ktorej nasleduje krátka adorácia. Na záver pozývame všetkých pútnikov
na malé agapé do DKC Veritas.

Vyprosujeme Vám
radosť z Kristovho víťazstva
nad smrťou
a prajeme Vám
požehnané prežitie
veľkonočných sviatkov!
Duchovní otcovia farnosti

Detské okienka
Kvetná nedeľa

Veľkonočná nedeľa

Čaute! Ježiš vchádza do Jeruzalema. Ako ho vítajú
ľudia? Pospájajte čísla a dostanete obrázok tejto situácie. Môžete ho aj vymaľovať.

Ahojte! Ježiš vstal z mŕtvych. Pomôžte Márii nájsť
cestu k prázdnemu hrobu.

Liturgický prehľad na Veľký a Veľkonočný týždeň
Deň

Liturgická spomienka

Liturgické čítania

Ne
14.04.

kvetná nedeľa
nedeľa utrpenia pána

Č1: Iz 50, 4-7
Ž: Ž 22, 8-9. 17-18 19-20. 23-24
Č2: Flp 2, 6-11
Ev: Lk 22, 14 – 23, 56

Po
15.04.

Pondelok Veľkého týždňa

Č1: Iz 42, 1-7
Ž: Ž 27, 1. 2. 3. 13-14
Ev: Jn 12, 1-11

Ut
16.04.

Utorok Veľkého týždňa

Č1: Iz 49, 1-6
Ž: Ž 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15+17
Ev: Jn 13, 21-33. 36-38

St
17.04.

Streda Veľkého týždňa

Č1: Iz 50, 4-9b
Ž: Ž 69, 8-10. 21-22. 31+33-34
Ev: Mt 26, 14-25

Št
18.04.

Zelený štvrtok Pánovej večere

Č1: Ex 12, 1-8. 11-14
Ž: Ž 116, 12-13. 15+16bc. 17-18
Č2: 1 Kor 11, 23-26
Ev: Jn 13, 1-15

Pi
19.04.

Veľký piatok
Slávenie utrpenia a smrti Pána

So
20.04.

Biela sobota
Veľkonočná vigília

6 starozákonných čítaní
s príslušnými žalmami
a Epištola
Ev: Lk 24, 1-12

Ne
21.04.

Veľkonočná nedeľa
Pánovho zmŕtvychvstania

Č1: Sk 10, 34a. 37-43
Ž: Ž 118, 1-2. 16ab+17. 22-23
Č2: Kol 3, 1-4
Ev: Jn 20, 1-9

Po
22.04.

Pondelok vo Veľkonočnej oktáve

Č1: Sk 2, 14. 22-33
Ž: Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11
Ev: Mt 28, 8-15

Ut
23.04.

Utorok vo Veľkonočnej oktáve

Č1: Sk 2, 36-41
Ž: Ž 33, 4-5. 18-19. 20+22
Ev: Jn 20, 11-18

St
24.04.

Streda vo Veľkonočnej oktáve

Č1: Sk 3, 1-10
Ž: Ž 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9
Ev: Lk 24, 13-35

Št
25.04.

Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve

Č1: Sk 3, 11-26
Ž: Ž 8, 2ab+5. 6-7. 8-9
Ev: Lk 24, 35-48

Pi
26.04.

Piatok vo Veľkonočnej oktáve

Č1: Sk 4, 1-12
Ž: Ž 118, 1-2+4. 22-24. 25-27a
Ev: Jn 21, 1-14

So
27.04.

Sobota vo Veľkonočnej oktáve

Č1: Sk 4, 13-21
Ž: Ž 118, 1+14-16+18. 19-21
Ev: Mk 16, 9-15

Ne
28.04.

2. Veľkonočná nedeľa
Nedeľa Božieho milosrdenstva

Predveľkonočné spovedanie
katedrála sv. Alžbety - 14.00-18.00

Deň prísneho pôstu
Krížová cesta - Košická kalvária - 19.30hod.

Možnosť získať plnomocné odpustky

Č1: Iz 52, 13 – 53, 12
Ž: Ž 31, 2+6. 12-13. 15-16. 17+25
Č2: Hebr 4, 14-16; 5, 7-9
Ev: Jn 18, 1 – 19, 42

Č1: Sk 5, 12-16
Ž: Ž 118, 2-4. 22-24. 25-27a
Č2: Zjv 1, 9-11a. 12-13. 17-19
Ev: Jn 20, 19-31
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