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DARY NA KATEDRÁLU — MAREC 2014
Bohuznámy: 100 €; 10 €;100 €; 26,50 €; 20 €; 100 €. Ďakujeme
SVÄTÉ SCHODY- lat. SCALA SACRA (pokračovanie)
Každý relikviár je zo spodnej časti zabezpečený poistnou drôtikovou plombou a
opatrený biskupskou pečaťou, v poradí deviateho košického biskupa Žigmunda Bubicsa
(1887-1907), ako potvrdenie autenticity relikvie. V niekoľkých prípadoch je na spodnej
strane relikviára rukou zaznamenané aj meno svätca, ktorému uložená relikvia patrí. Tieto
nápisy boli vytvorené pravdepodobne začiatkom 20. storočia, v čase, kedy boli relikviáre
vyberané a nanovo overované košickým biskupom Žigmundom Bubicsom. Okrem relikvií
sa vo výzdobe samotného schodiska už od ich vybudovania objavoval tradičný námet
pašiového kultu – nástroje Kristovho umučenia, chápané tiež ako jeho mystická výzbroj,
tzv. Arma Christi. Ich vyobrazenia zvykli byť rozmiestnené po bokoch schodiska vo výklenkoch alebo na závesných kolíkoch, vo forme maľovaných doskových obrysov znázorňujúcich stĺp s povrazom (Bičovanie), Veronikinu šatku (Nesenie kríža), plášť s kockami
(Vyzliekanie rúcha), kríž (Ukrižovanie), palica so špongiou (Ukrižovanie) a rebrík (Snímanie
z kríža). Na štyroch z nich boli vyobrazené aj emblémy s písmenami I. N. R. I. Po jednej
z mnohých premalieb interiéru svätých schodov však tieto obrazy neboli spätne inštalované.
Na vrchole Svätých schodov sa dnes pútnici stretajú so sochou sediaceho Bolestného
Krista, s tŕňovou korunou na hlave, so zviazanými rukami a odetým v červenom plášti.
Pôvodne sa tento priestor označoval ako kaplnka Svätých schodov (Sacellum scala sacra).
Dobové pramene opisujú, že tu bol postavený oltárik na slúženie sv. omší. Údajne bol veľmi
pekne vymaľovaný, v jeho strede bol umiestnený sčasti pozlátený obraz znázorňujúci
mŕtveho Krista, ktorého v náručí držal plačúci anjel. Ďalej bol oltár ozdobený dvomi
visiacimi lampami, kanonickými oltárnymi tabuľkami a krížom s pozláteným Umučením.
V oltárnom kameni boli tiež vložené relikvie, no bez bližšieho určenia. Zvláštnou ozdobou
oltára boli tri zasklené ikony vyobrazujúce Krista Spasiteľa, Máriu Matku a červené srdce
s klincom, uctievaným ako relikvia vzniknutá dotykom od klinca zo sv. Kríža vo Viedni.
Túto relikviu v r. 1757 daroval pre „horný“ nemecký kostol riaditeľ mestskej pošty
Ferdinand Flachtenfeld. V spodnej časti oltára boli zľava aj sprava na stĺpikoch namaľovaní
anjeli s nástrojmi umučenia Krista, pri ktorých sa nachádzali pokladničky pre almužnu.
Tento pôvodný oltár sa, žiaľ, už nezachoval.
Autor: Bc. Veronika Karabašová, historička
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VYVEDIEM VÁS Z VAŠICH HROBOV...
V dnešnej dobe sa často sťažujeme na to, že vzťahy medzi ľuďmi veľmi ochladli...
Nikto si nikoho nevšíma, každý si žije svoj život nestarajúc sa o iných... Sme nevšímaví aj
vo veciach, ktoré by sme nemali prehliadať... Sústreďujeme sa príliš na hmotné veci, robíme
zásoby v strachu, aby sme neupadli do biedy. Tí, ktorí už v biede sú, robia rôzne rozhodnutia, často i nepremyslené, aby sa z biedy dostali... Akoby nebolo života v tomto svete...
Mnoho ľudí sa sťažuje, ale neuvedomujú si príčinu a nehľadajú možnosť zmeniť to...
Boh v prvom čítaní (Ez 37, 12b-14) sľubuje: „Vyvediem vás z vašich hrobov...
Vložím do vás svojho ducha a ožijete...“ Toto sľubuje Boh. Svet tiež sľubuje... Ale svetské
sľuby už poznáme. Nefungujú. Človek si nemôže postaviť život na hmotných veciach.
Tie rýchlo jeho vnútro vyčerpajú.
Istá mladá žena, keď bola dievčatkom, zomrela jej mama. Bola vychovaná v kresťanskom
duchu, no vplyvom tejto udalosti zanevrela na Boha a trucovala. Osamostatnila sa, vyhľadávala
nezriadené partnerské vzťahy. Otehotnela a išla na potrat. Kvôli zlej finančnej situácii sa nechala
vydržiavať mužmi. Výčitky sa však vracali a ona zrazu túžila po normálnom živote, ako majú
jej kamarátky z kresťanských rodín. No nemala silu a hriech ju opäť premohol. Niekoľkokrát bola
pred rozhodnutím spáchať samovraždu kvôli výčitkám z potratu. Rozhodla sa počať dieťa - v nádeji,
že utíši svedomie. No opäť svetským spôsobom – bez manžela a umelým oplodnením... Sebecké
rozhodnutie. Jej chýbal jeden rodič a ona vedome chcela tiež svoje dieťa pripraviť o otca. Boh dáva
človeku ponuku života. A človek napriek tomu volí duchovnú smrť. Radšej vchádza
do svojho hrobu. Za každú cenu hľadá šťastie, no na nesprávnych miestach. V svetských
veciach. V hrobe nášho vnútra. Takto to však nefunguje. Život a svetlo totiž pramenia
z Boha. Ľudia, ktorí sú chudobní, postihnutí, chorí, vedia vyžarovať radosť a lásku
a naopak, bohatí a mocní často chodia ako bez duše. Sú akoby mŕtvi. Život môže
byť len tam, kde vládne Boh. Taký človek má v duši svetlo a to vyžaruje cez skutky k iným
ľuďom, až je to viditeľné. Čím viac umŕtvujeme v sebe telesné, tým sa viac napĺňame
duchovným. Len Boh môže naplniť naše vnútro, nijaký majetok ani žiaden človek...
Áno, všetci sa chceme mať dobre, túžime po šťastí, pohodlí, po láske... Aj to dostávame
a s Božím požehnaním, ak žijeme v milosti posväcujúcej. Kto, keď nie my, kresťania,
by sme mali byť viditeľne plní života, ktorý pramení z Boha? Máme predsa byť „soľou zeme“ a „svetlom sveta“...
Boh má pre nás šťastie... Hľadajme... Veď cestu už vlastne poznáme.
-jh-
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Liturgický prehľad

Piaty týždeň pôstneho obdobia

Stôl Božieho slova
Piata pôstna nedeľa
1. čítanie: Ez 37, 12b-14. Vložím
do vás svojho ducha a ožijete.
Ž 130 Resp.: U Pána je milosrdenstvo a
hojné vykúpenie.
2. čítanie: Rim 8, 8-11. Vo vás
prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil
Ježiša z mŕtvych.
Evanjelium: Jn 11, 1-45. Ja som
vzkriesenie a život.

OZNAMY
VEĽKONOČNÉ SPOVEDANIE VO FARNOSTIACH
6.4.2014
nedeľa
Košice — Podhradová
12.4.2014 sobota:
Košice — Furča
Košice — Terasa
13.4.2014 nedeľa:
Košice — DÓM
Košice — Krista Kráľa
Košice — Kalvária

— od 15:00 do 16:30 h
— od 9:00 do 11:30 h
— od 13:30 do 17:00 h
— od 14:00 do 18:00 h
— od 13:00 do 14:30 h
— od 16:00 do 18:00 h

MODLITBA DETÍ A RODIČOV
Pozývame rodičov a deti dňa 11. apríla o 16:30 h do Uršulínskeho kostola
na modlitbu Krížovej cesty spojenú s predstavením našich detí.
Krížovú cestu sa budú modliť deti a zároveň divadelne predstavia každé jedno zastavenie. Všetci ste srdečne pozvaní.
PAŠIOVÝ SPRIEVOD
Ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Košice organizuje každoročný
Ekumenický pašiový sprievod na Veľký Piatok 18. marca 2013 so začiatkom
o 13.00 pri Jakabovom paláci. Ide o 20. ročnú tradíciu sprítomnenia utrpenia
Ježiša Krista prostredníctvom sprievodu. Témou tohtoročného Pašiového
sprievodu sú slová z Knihy proroka Izaiáša „Úspech bude mať môj služobník,
pozdvihne, vyvýši, zvelebí sa veľmi“.
ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI
V štvrtok 10.4.2014 od 8:00 h do 11:00 h organizujeme Študentskú kvapku krvi
na Teologickej fakulte, Hlavná 89. Pozývame mladých darcov.

POMAZANIE CHORÝCH V URŠULÍNSKOM KOSTOLE
Oznamujeme Vám, že v uršulínskom kostole budeme v piatok 11.4.2014
od 14:45 h spovedať chorých pred Veľkonočnými sviatkami spovedať a vysluhovať
sviatosť pomazania chorých pri sv. omši o 15:45 h.
POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU
Začiatkom apríla navštívi Košice o. Jan Kruczynski, kňaz szczecinskej arcidiecézy
zodpovedný za novú evanjelizáciu, blízky spolupracovník Bl. Jána Pavla II. a spoluzakladateľ Hnutia Svetlo-Život. Prichádza na pozvanie Kňazského seminára
v Košiciach.Pri tejto príležitosti Vás pozývame na prednášku o. Jana Kruczynského dňa 10. apríla 2014 (štvrtok) o 18:30 h v Aule Teologickej fakulty
na Hlavnej ul. 89. Téma: MOBILIZÁCIA K NOVEJ EVANJELIZÁCII. Vstup voľný.
BRATSTVO BOŽSKÉHO SRDCA — PREDNÁŠKA A DUCH. OBNOVA
Bratstvo pozýva na pravidelnú prednášku v piatok 11.4.2014 so začiatkom
o 17:00 h sv. omšou a na pôstnu duchovnú obnovu v sobotu 12.4.2014
so začiatkom o 9:00 h. Všetko u Jezuitov, Komenského 14.
ROZPIS SLÁVENIA POSVÄTNÉHO TROJDNIA
Miesto

Zelený
štvrtok

Veľký piatok

Sv. omša

Obrady

9:30

17:00

Biela sobota

Poklona

Poklona

Obrady

do 21:00

8:00 - 18:30

20:00
RTVS

nočná

do 18:30

19:30

do 21:00

8:00 - 19:30

Dóm
sv. Alžbety

18:00

Krista Kráľa

17:00

17:00

15:45 S

17:00 S

18:00 M

15:00 M

Podhradová

18:30

17:00

do 20:00

8:00 - 19:30

20:00

Premonštráti

17:00 M

16:00 M

-

10:00 -18:30

19:30 M

Kalvária

17:30

15:00

do 21:00

8:00 - 18:30

20:00

Dominikáni

17:30

15:00

do 20:00

8:00 - 17:00

20:00

Jezuiti

17:00

17:00

-

-

19:30

Seminárny

16:30

16:30

do 19:00

9:00 - 17:30

19:00

Uršulínky

19:30 S
22:00 M

Vysvetlivky: S - v slovenskom jazyku, M - v maďarskom jazyku
Veľkonočný pondelok - omše ako v nedeľu okrem sv. omše na Bankove

