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O niekoľko dní si pripomenie 400 rokov od smrti sv. Košických mučeníkov.
Motto prípravného roka bolo: Obnoviť túžbu po vernosti. Kto staval dom, má
skúsenosť, že je to neustály proces. Aj keď je dom postavený vieme, že po čase
ho treba obnovovať. Niečo prestalo fungovať, pokazilo sa, na niečo pôsobí čas,
jednoducho je potrebné to vynoviť. To platí nielen pre dom, ale aj pre život
človeka, spoločnosť, farské spoločenstvo a iné oblasti nášho sveta. Akým
výrazom môžeme pomenovať túto zmenu? Je to reforma. Cieľom reformy je
niečo zlepšiť. Veľmi často toto slovo zaznieva z médií. Reformujeme školstvo,
zdravotníctvo atď... Obhliadnutím sa do minulosti sa chceme inšpirovať
svedectvom sv. Košických mučeníkov, ktorí vo svojej dobe, taktiež neľahkej,
nachádzali silu v túžbe byť verným Kristovi. Tak tu máme prvé slovo tohto
motta. Je to čas, keď máme premýšľať a hľadať ako obnoviť svoj vzťah ku
Kristovi. Ako tento vzťah môžeme reformovať. Je to neustály proces.
Vyprosujme si na príhovor sv. Košických mučeníkov síl obnovovať túto túžbu
po vernosti.
p. farár František

Úcta k Sedembolestnej v dátumoch:
• 4. storočie - začína sa teologicky uvažovať o bolestiach Panny
Márie. Píšu o nich sv. Ambróz, sv. Pavlín z Noly, sv. Augustín a sv.
Efrém.
• 6. storočie - zachovala sa nám dramatická báseň o Pánovom
umučení, pripisovaná sv. Gregorovi Naziánskemu, v ktorej sú tiež
dojímavé verše o bolestiach Jeho Matky, Panny Márie.
• po roku 1000 - veľké rozšírenie úcty Máriiných bolestí vplyvom
rytierskeho zmýšľania. Množili sa maľby Márie stojacej pod krížom svojho Syna a rástol tiež
počet kostolov postavených na uctenie bolestnej Matky. Vítaným námetom pre majstrov slova
bol "nárek Panny Márie". Medzi týmito básňami vyniká doteraz neprekonaná Stabat Mater
dolorosa, ktorej autorom je pravdepodobne Jacopone da Todi.
• 1412 - prvý doteraz známy záznam z Kolína, kde miestny cirkevný snem zaviedol sviatok na
odčinenie urážok husitov voči ukrižovanému Kristovi a jeho Matke. Odtiaľ sa tento sviatok
rozšíril do celej Európy pod rôznymi menami a s rozličnými dátumami.
• 1482 - flámsky farár Ján Coundenberghe šíri úctu k siedmim bolestiam. Súčasne sa šíri
Bratstvo Siedmich bolestí Panny Márie, hneď schválené a podporované pápežmi (Alexander
VI. roku 1495).
• 1722 - Benedikt XIII. tomuto sviatku určil meno - Sviatok Sedembolestnej Panny Márie a
ustanovil aj dátum - piatok pred Kvetnou nedeľou.
• 1814 - Pius VII. predpísal tento sviatok pre celú katolícku Cirkev.
• 1913 - Pius X. ustálil liturgickou reformou ako trvalý deň sviatku na 15. september.
• 1927 - slovenskí veriaci na čele s biskupmi podali žiadosť do Ríma o povolenie pridať v
loretánskych litániach prosbu Matka sedembolestná, oroduj za nás. Túto však 8. apríla 1927
Kongregácia obradov zamietla. O dva týždne na ďalšom zasadnutí sa rozhodlo pozitívne v
tom zmysle, že sa dovoľuje pridať prosba: "Oroduj za nás, Matka Sedembolestná", s
odpoveďou: "Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových."
• 1964 - Pavol VI. vyhlásil dekrétom "Quam pulchra" svätyňu v Šaštíne za "basilica minor" menšiu baziliku.
• 1976 - Kongregácia pre sviatosti a bohoslužbu schválila slovenské vlastné časti (tzv.
proprium) liturgie hodín, v ktorom sa tento sviatok označuje ako: Beatae Mariae, Patronae
Slovaciae, čiže Blahoslavená Mária, Patrónka Slovenska.
• 2014 – Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila rok 2014 za Rok Sedembolestnej Panny
Márie. Svätá Stolica udelila mimoriadne odpustky.
Zdroj:internet

Farské oznamy
02. - 08. september 2019
 V utorok 3.9. 2019 pozývam na sv. omšu o 18.00 hod., žiakov, študentov, učiteľov,
rodičov. Na začiatku školského roka budeme spoločne vzývať Ducha Svätého. Pri tejto sv.
omši budú požehnané aktovky (tašky). Doneste ich pred oltár na začiatku sv. omše.
 Večerné sv. omše budú od septembra o 18 .00 hod.

 Budúci týždeň je prvopiatkový. Sviatosť zmierenia bude takto: v utorok, štvrtok a piatok
od 16.30 do sv. omše a v stredu od 7.00. Pozývam na začiatku školského roka žiakov,
študentov a rodičov.
 Taktiež som k dispozícii na sviatosť zmierenia pol hodinu pred sv. omšami okrem nedele.
 Na prvý piatok navštívim chorých od 8.00 hod. Chorých nahláste v sakristii kostolníkovi.
 Sviatosť oltárna na prvý piatok v mesiaci bude vyložená od 15.00 hod.
 V sobotu 7.9. 2019 o 10.00 hod. bude v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach, slávnostná sv.
omša pri príležitosti 400. výročia smrti sv. Košických mučeníkov. O 9.00 hod. začne
pobožnosťou Fatimskej soboty. Odchod autobusu pre nahlásených ešte upresníme.
 V našej farnosti začne pobožnosť Fatimskej soboty o 17.00, potom bude nasledovať sv.
omša, a tak moderovaná adorácia, ako príprava na odpustovú slávnosť. Všetkých srdečne
pozývam.
 V nedeľu 8.9.2019 o 10.30 hod. Vás všetkých srdečne pozývam na odpustovú slávnosť
v našej farnosti.
09. - 15. september 2019
 V dňoch 13. a 14. septembra 2019 Vás pozývame na výstavu s názvom „Plody zeme
a práce ľudských rúk“, ktorá sa bude konať na námestí pred Obecným úradom. Pri tejto
príležitosti bude po sv. omši v piatok 13.9. požehnanie úrody, ako prejav vďaky za to, čo
nám bolo dopriate. Ovocie, zeleninu, kvety, staré náradie, tkané koberce, vyšívané obrusy,
ručné výrobky z papiera, dreva, drôtu môžete priniesť vo štvrtok od 19.00 hod. na Obecný
úrad.
 V sobotu 14.9. 2019 máme sviatok Povýšenia sv. Kríža. Sv. omša bude večer o 18.00. Po
sv. omši vás srdečne pozývam na krížovú cestu. Pôjdeme od kostola ku Krížu na Kamenci.
 Príprava na prvé sv. prijímanie. So začiatkom nového školské roka začíname prípravu na
prvé sväté prijímanie a sviatosť birmovania v našej farnosti. Prvé stretnutie rodičov
prvoprijímajúcich detí bude vo štvrtok 12.9.2019 o 18.00 hod. sv. omša, po nej stretnutie.
 Taktiež prosím mládež od prvého ročníka stredných škôl a vyššie, aj tých ktorí majú záujem
prijať sviatosť birmovania, aby sa zapísali v sakristii. Prvé stretnutie bude 20.9.2019
o 18.00 hod. sv. omša, po nej stretnutie birmovancov.
 V nedeľu 22.9.2019 sa na Námestí slobody v Bratislave uskutoční Národný pochod za
život. Z našej farnosti pôjde autobus. Kto ma záujem zúčastniť sa, nech sa nahlási
v sakristii.
 13.10 2019 o 15.00 hod. si v Košickej katedrále pripomenieme jubileum manželov.
Manželia, ktorí oslávia v roku 2019 svoje 50., 60. a 65. výročie manželstva, nech sa
nahlásia do 1.10. 2019 v sakristii.
 Hľadáme dočasné priestory na prenájom, ktoré by poslúžili istý čas na účely farského
úradu v okolí kostola. Bol by som veľmi vďačný.

Liturgický program 02. - 08. september 2019
03.09.2019 Utorok

18:00

04.09.2019 Streda

08:00

05.09.2019 Štvrtok

18:00

06.09.2019 Piatok

18:00

07.09.2019 Sobota

18:00

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a uč.Cirkv – spomienka

ZBP Jozef a Agáta 25 spol. ž.
Féria
† Jozef, Anna, Vincent Kamenčíkoví
Féria
† Jozef, Bernardína
1.piatok v mesiaci
† Vladimír Hudák
Sv. Košických mučeníkov – spomienka
Za živých členov ružencového bratstva
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

08.09.2019 Nedeľa

07:30 Za pútnikov v Gaboltove
10:30 Za farnosť

Liturgický program 09. – 15. september 2019
Féria

10.09.2019 Utorok

18:00

11.09.2019 Streda

08:00

12.09.2019 Štvrtok

18:00

13.09.2019 Piatok

18:00

14.09.2019 Sobota

18:00

15.09.2019 Nedeľa

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE,
PATRÓNKY SLOVENSKA
07:30 † Helena Sikoriaková – 2 výr.
10:30 ZBP František a Gabriela 40 spol. ž. a rod.

ZBP Marián 60 r.ž.
Féria
† Juraj Bozuľa
Najsvätejšieho mena Panny Márie – ľub. spomienka

ZBP všetkých Márii vo farnosti
Sv. Jána Zlatoustý, biskup a uč. Cirkvi – spomienka

ZBP Marián 50 r. ž., a rod .
Povýšenie sv. Kríža – sviatok
ZBP Kristína Bozuľová 90 r. ž.

Neprešlo jazykovou úpravou

