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Tváre Svätých košických mučeníkov
V rámci 400. výročia mučeníckej smrti Troch košických mučeníkov sa našej arcidiecéze podaril veľký objav. Pomocou
najmodernejších technológii a výskumu
lebiek mučeníkov bola predstavená ich
podoba.
V utorok 30. apríla 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
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ich ostatkov. Silvia Bodoriková priniesla
výsledky antropologickej obhliadky ostatkov v Trnave a Ostrihome, ktorých cieľom
Bratislava
22/09/2019
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. Viac informácii ako aj priebeh
rekonštrukcie tvárí mučeníkov nájdete na
www.ke-arcidieceza.sk.

Farské oznamy
Májové pobožnosti v mesiaci máj
Začal mesiac máj. Ten je tradične venovaný mariánskej úcte. V našej farnosti
sa v mesiaci máj denne modlíme v katedrále Loretánske litánie pred každou večernou sv. omšou o 17.45 hod. Srdečne vás
pozývame na modlitbu k našej nebeskej
Matke Márii.
Slávnosti prvého sv. prijímania
12. a 19. mája 2019 sa budú v našej farnosti konať slávnosti 1. sv. prijímania. pri
sv. omšich o 10.30 hod. Prosíme ústretovosť a rešpektovanie usporiadateľov
v chráme. Taktiež prosíme o modlitbu za
deti, ktoré prvý krát príjmu Telo Kristovo,
aby ich Boh svojim Telom posilňoval počas
celého ich života.
Oslava bl. Sáry Salkaházi
Vďačné Bohu za dar blahoslavenej
sestry Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice, ktorá sa narodila v Košiciach pred
120. rokmi a tiež v tomto roku si pripomenieme aj 75. výročie jej mučeníckej smrti.
Z tejto príležitosti Vás srdečne pozývame na slávenie sv. omše dňa 11. mája 2019
(sobota) o 18:00 hod. v Dóme sv. Alžbety, ktorú bude sláviť emeritný arcibiskup
Mons. Alojz Tkáč.
nár

Pravidelná zbierka na kňazský semi-

Na budúci týždeň sa uskutoční pravidelná zbierka na kňazský seminár. Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.
Jozefova náruč - stretnutie rozvedených
Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach pozýva mužov a ženy, ktorých
manželský život bol poznačený náročnou
životnou situáciou - rozvodom na stretnutie s názvom Jozefova náruč. Bližšie informácie a možnosť prihlásiť sa nájdete na
rodina.rimkat.sk.
Deň rodiny v Košiciach
Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach pozýva všetky rodiny na tradičný
Deň rodiny, ktorý sa v tomto roku bude
konať v nedeľu, 26. mája. Viac informácií
o programe Dňa rodiny nájdete na rodina.
rimkat.sk. Kto by mal záujem akýmkoľvek
spôsobom pomôcť s organizáciou Dňa rodiny, môže sa prihlásiť prostredníctvom
webovej stránky.

Letná akadémia mladých
Po úspešnej minuloročnej Letnej akadémii mladých (LAM), ktorej nosnou témou bolo „Hľadanie“, ponúkame mladým
aj tento rok prežiť pár dní z ich leta v našej akadémii. Na tento rok sme vybrali
tému „Počiatky“. LAM, ktorá sa uskutoční
v dňoch 29.7.-1.8. je program intelektuálno-duchovnej formácie pre mladých od 17
do 23 rokov. Piliermi formácie sú semináre
s odborníkmi, exkurzie a život v spoločenstve v Kláštore sv. Augustína v Košiciach.
Viac info na biblia.rimkat.sk.
Letná škola jazykov Biblie
Letná škola jazykov Biblie má v letnom
programe Centra pre štúdium biblického
a blízkovýchodného centra už svoje stabilné miesto. Túto možnosť ponúkame už
po ôsmykrát. Tradične je v ponuke gréčtina, hebrejčina a latinčina. Taktiež znova
ponúkame možnosť kurzu staroslovienčiny a cirkevnoslovančiny. Novinkou tohto
ročníka je lektúra textov v klasickej sýrčine, ktorá nadväzuje na kurzy, ktoré Peter
Juhás ponúkol v predchádzajúcich ročníkoch.
Kurzy prebiehajú intenzívnou formou
v niekoľkohodinových, každodenných blokoch (okrem víkendov). Od študenta sa
tiež očakáva, že bude mať čas na samostatnú prácu po vyučovaní. Viac info na
biblia.rimkat.sk.
Púť detí do Obišoviec
Srdečne Vás pozývame spolu s deťmi a mladými farnosti na Arcidiecéznu
Púť deti do Obišoviec, ktorá sa uskutoční 11. mája 2019 (sobota). Bude sa putovať
peši z Ličartoviec, aby to bola naozaj púť.
Nie je to nič náročné, od vlakovej stanice a kostola je to 2,5 km. Počas putovania budú pripravené zaujímavé stanovišťa.
Čaj a obed pre všetkých je zabezpečený.
Bližšie informácie sú na plagáte v prílohe
a tiež na www.erko.sk/putdeti pod odkazom Arcidiecézna púť detí v Obišovciach.
Z Košíc pôjdeme spoločne vlakom o 8.36
hod. z vlakovej stanice.
Cez púť chceme zažiť veľké kresťanské
spoločenstvo, spoločne putovať a budovať si úctu k našim pútnym miestam a tiež
priblížiť si odkaz zjavenia Panny Márie
v Lurdoch. Zoberte prvoprijímajúce detí,
miništrantov, spevákov, vianočných koledníkov a všetký ostatné deti. O program
bude postarané.

Liturgický prehľad na 3. veľkonočný týždeň
Liturgická spomienka

Liturgické čítania

Ne
05.05.

3. veľkonočná nedeľa

Č1: Sk 5, 27b-32. 40b-41
Ž: Ž 30, 2+4. 5-6. 11-12a+13b
Č2: Zjv 5, 11-14
Ev: Jn 21, 1-19

Po
06.05.

Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli

Č1: Sk 6, 8-15
Ž: Ž 119, 23-24. 26-27. 29-30
Ev: Jn 6, 22-29

Ut
07.05.

Utorok po 3. veľkonočnej nedeli

Č1: Sk 7, 51 – 8, 1a
Ž: Ž 31, 3c-4. 6+7b-8a. 17+21
Ev: Jn 6, 30-35

St
08.05.

Streda po 3. veľkonočnej nedeli

Št
09.05.

Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli

Pi
10.05.

Piatok po 3. veľkonočnej nedeli

So
11.05.

Blahoslavenej Sáry Salkaháziovej, panny
a mučenice; ľub. spomienka

Ne
12.05.

4. veľkonočná nedeľa
Nedeľa dobrého pastiera

Detské okienko
Jn 21, 1-19

Týždeň modlitieb
za duchovné povolania

Deň

Č1: Sk 8, 1b-8
Ž: Ž 66, 1-3a. 4-5. 6-7a
Ev: Jn 6, 35-40
Č1: Sk 8, 26-36. 38-40
Ž: Ž 66, 8-9. 16-17. 20
Ev: Jn 6, 44-51
Č1: Sk 9, 1-20
Ž: Ž 117, 1. 2
Ev: Jn 6, 52-59
Č1: Sk 9, 31-42
Ž: Ž 116, 12-13. 14-15. 16-17
Ev: Jn 6, 60-69
Č1: Sk 13, 14. 43-52
Ž: Ž 100, 2. 3. 5
Č2: Zjv 7, 9. 14b-17
Ev: Jn 10, 27-30

Ahojte! Dnes išli učeníci na ryby a najprv nechytili nič, ale
napokon ich s Ježišovou pomocou chytili veľa. Ktorý učeníci boli
s Ježišom? A ktorý učeník na obrázku chytil najviac rýb?
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