Slovensko spoznalo skutočnú podobu
svätých Košických mučeníkov (pokračovanie)

Farnosť Sv. Kríža Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01
Dekan
– farár: ThLic. Allan Tomáš
Dekan
– farár:
Kapláni: Mgr. Martin Rečlo, Mgr. Martin Murajda

Konečnú rekonštrukciu tvárí mučeníkov vykonal uznávaný brazílsky 3D dizajnér
Cicero Moraes, ktorý realizoval aj podobu tváre svätého Antona Paduánskeho či svätej
Zdislavy z Lemberku. Na košickú prezentáciu však nemohol prísť. Jedným z členov
forenzného tímu bol odborník na 3D skenovanie Jiří Šindelář. Pripomenul, že spôsob,
ktorú Moraes využíva na rekonštrukciu tváre, je viac vedou než umením. "Podoba
tváre na viac ako 90 percent zodpovedá realite, zostávajúcich desať percent už je
potom účes, farba vlasov či farba očí, čo sú informácie, ktoré bez zložitých analýz DNA
a podobne nemáme šancu zistiť," uviedol pre novinárov.
Kostrové pozostatky troch košických mučeníkov sú uložené v relikviároch
v Trnave a maďarskom Ostrihome. Tam ich počas jedného dňa skúmali slovenskí
antropológovia a zosnímali českí experti. Účelom antropologickej obhliadky bolo aj
zistenie, nakoľko stopy po zraneniach korešpondujú s historickými popismi o mučení.
Skúmanie okrem obmedzeného času komplikovali chýbajúce časti kostier, ako sú rebrá, ako
aj pravdepodobné pomiešanie niektorých kostí mučeníkov.
Cirkevný historik Peter Zubko, ktorý vysvetlil dôvod konania celého projektu, stručné
historické reálie a príbeh ich mučeníckej smrti, ako aj ich ostatkov, skonštatoval, že
antropologická obhliadka potvrdila brutalitu a krutosť páchateľov, pričom tieklo veľa krvi.
"Dosvedčuje to, že nešlo o náhodnú smrť alebo nejaké spontánne zabitie, bola to úmyselná
vražda, ktorá trvala hodnú chvíľu," povedal. Podľa košického arcibiskupa – metropolitu
Bernarda Bobera projekt pomohol sprítomniť troch košických mučeníkov a priblížiť
ich osud aj odkaz, pričom ich reálna podoba môže slúžiť aj ako inšpirácia pre ďalšie
umelecké stvárnenie. "Naozaj, nazreli sme do skutočných udalostí aj na skutočných
hrdinov, je to na vyzdvihnutie týchto veľkých mužov aj 400. výročia tejto udalosti,"
povedal. Zároveň vyjadril radosť, že sme sa s pomocou vedy dostali k verným podobám
tvárí troch mučeníkov.
(zdroj TKKBS)
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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„A oni odchádzali... natešení, že boli uznaní za hodných
znášať potupu pre toto meno“ (Sk 5, 41)
To je dosť zvláštne! Nečakali by sme skôr, že apoštoli budú radi, že tento súd prežili,
alebo že neboli potrestaní prísnejšie? Áno, možno mysleli aj na to, no najväčšiu radosť v nich
zrejme vyvolalo zistenie, že boli „uznaní za hodných“ (Sk 5, 41) zatknutia, hrozieb
a bičovania.
Prečo sa apoštoli tešili najviac práve z tohto? Odpoveď na túto otázku môžeme nájsť
v jednom – na prvý pohľad celkom obyčajnom – verši z dnešného čítania. Peter vo svojej
reči pred veľradou hovorí: „Jeho Ježiša Boh svojou pravicou povýšil za Vládcu a Spasiteľa,
aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov“ (Sk 5,30).
Ježišovo zmŕtvychvstanie všetko zmenilo! Apoštoli boli svedkami toho, ako na kríži
pretrpel strašnú smrť, a predsa sa vrátil z podsvetia naplnený Božou slávou. Na vlastné oči
videli nespochybniteľný dôkaz toho, že smrť bola premožená. Ježišovou smrťou na kríži sa
jeho a teda ani ich – príbeh neskončil.
Asi sedemdesiatpäť rokov po tejto udalosti povedal čosi podobné biskup Ignác
Antiochijský. Bol zatknutý pre svoju vieru v Krista a počas svojej cesty do Ríma napísal
tamojším kresťanom list, v ktorom ich prosil, aby sa ho nesnažili oslobodiť. Ignác prežil dlhý
život a smrti sa nebál. „Dovoľte mi stať sa potravou pre divé šelmy,“ napísal, „ktorá mi
umožní dosiahnuť Boha“ (List Rimanom 4).
Peter aj Ignác nám teda hovoria, že brána neba je pre nás otvorená. Smrť a všetko, čo
smrť predstavuje, nad nami prestalo mať moc. Taktiež nám hovoria, že nad nami stratil moc
aj strach, pretože každý strach čerpá silu zo strachu pred smrťou (pozri Hebr 2, 15). Ježiš, náš
vzkriesený Pán, všetko premohol a teraz ťa pozýva prevziať svoj podiel na tomto víťazstve.
Smrťou sa tvoj príbeh nekončí. Vlastne to bude len jeho začiatok.
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

PO
6. 5.

Č:Sk 6, 8-15
Ev: Jn 6, 22-29
Hermína

UT
7. 5.

Č: Sk 7, 51-8, 1a
Ev: Jn 6, 30-35
Monika

ČAS

6.30
7.45
18.00
6.30
16.00
17.00
18.00

ST
8. 5.

Č: Sk 8, 1b-8
Ev: Jn 6, 35-40
Ingrida

ŠT
9. 5.

Č: Sk 8, 26-36.38-40
Ev: Jn 6, 44-51
Roland

6.30
17.30
18.00
6.30
15.00
16.00
17.30

PI
10. 5.

Č: Sk 9, 1-20
Ev: Jn 6, 52-59
Viktória

SO
11. 5.

Č:Sk 9, 31-42
Ev: Jn 6, 60-69
Blažena

6.30
17.30
18.00
6.30
18.00
7.30

4. veľkonočná nedeľa
Č1: Sk 13, 14.43-52
Č2: Zjv 7, 9.14b-17
Ev: Jn 10, 27-30
Pankrác

NE
12. 5.

9.00
9.00
10.30
10.30
18.00

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ z rod. Krupovej a Feckaničovej
+ Dušan Molnár, 1.výr., syn Pavol
CSŠ
+ Matej Bezeg, 10.výr.
+ Vasiľ, Helena a Ján Poliakoví
+ Andrej a Margita Lelkoví; + Oľga Pavlinová
Nemocnica
Večeradlo
+ František Hanc, nedož. 70 r.;
+ Zuzana Štofiková, 1.výr.
+ Štefan Jelo; + Jozef Macháček
+ Katarína a Štefan Ihnátoví
Stakčín
+ Michal Pčola; + Jozef Karaščák
+ Štefan Gič; + Ján Minda
+ Emília Karľová a Rozália Vasilčová
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat.liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Miroslav Smetana, Mária a Jaroslav Marcinekoví;
+ z rod. Harmaňošovej a Piričovej
+ Štefan, Ladislav,Mária Jankajoví, Ul. Staničná
+ Mária Andrejcová, Anna a Michal Aľušíkoví
Stakčín
+ Mária Holotová; + Michal Gerboc
+ Mária Prokopová; + Ján Gerboc, nedož. 75 r.
+ Jozef a Anna Zolleroví, Helena a Imrich
Lapšanskí, Milan Jenčo
ZBP Františky a detí; ZBP rod. Guľakovej
ZBP Kataríny, 40 r.ž. a rod.;
ZBP rod. Krupovej
ZBP Petra, 30 r.ž.;
ZBP Milana a Evy, 10 r.sp.ž.
Stakčín
Nemocnica
za prvoprijímajúce deti; za farnosť
ZBP Jána, 70 r.ž.

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
9.5.2019
10.5.2019
12.5.2019

ČAS
17.00
17.30
18.00
7.30
9.00
10.30

LEKTORI
Sv. ruženec – Mgr. Katarína Gerbocová
Sv. omša – Mgr. Gabriela Zápotoková
III.AG Mgr. Iveta Leferovičová
Mgr. Ján Chochrun a Mgr. Adriána Ontkovičová
manželia Mariničoví
prvoprijímajúce deti

MILODARY
na kostol: z pohrebu M. Demjana 50 €, z krstu E. Lapšanskej 50 €.

ŽALM
deti
Zuzana Hrehová
Mgr. Matúš Rosoľanka
Mgr. Žofia Čopíková
deti

OZNAMY
1. Dnes popoludní o 14:30, keďže je prvá nedeľa, bude pobožnosť, po nej výmena
ružencových tajomstiev a stretnutie členiek duchovnej rodiny.
2. Tento týždeň, do ktorého vstupujeme, je týždňom modlitieb za duchovné
povolania. Tento úmysel vkladajme do spoločnej i osobnej modlitby.
3. Pozývame mladých, miništrantov, prípadne rodinky s deťmi dňa 8.5. na nenáročný
výlet z Osadného na Balnicu, doprava po dohode autami. Odchod plánujeme o 8:30.
Hláste sa u p. kaplána M. Rečla (0918 855 208).
4. Stretnutie dievčat (12 – 17r.) bude v stredu 8.5. o 10:30.
5. Nácvik detského zboru bude vo štvrtok 9.5. o 16:30
a v sobotu
11.5. o 14:00 v mládežníckej miestnosti.
6. Keďže budúcu nedeľu máme slávnosť prvého svätého prijímania, nácviky detí
budú vo štvrtok 9.5. po sv. omši za účasti detí, v piatok 10.5. po večernej sv. omši
a generálka v sobotu 11.5. o 9:30 a po nej sv. spoveď. Rodičov, súrodencov
a príbuzných začneme spovedať už počas generálky. Samotná slávnosť – 12.5.
o 10:30 – stretneme sa 10:15 pred kostolom, ak by pršalo v zadnej časti kostola.
7. Piatok 10.5. celodenná Eucharistická poklona, večerná sv. omša s katechézou
pre mladých a birmovancov.
8. Budúca nedeľa 12.5. je 4. veľkonočná nedeľa, „Nedeľa Dobrého Pastiera“,
pri sv. omšiach koná sa zbierka na Kňazský seminár v Košiciach. Úprimná vďaka.
9. Na budúcu nedeľu 12.5. v gr. kat. farnosti bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka (Snina
Brehy) bude odpustová slávnosť, ráno o 8:00 bude v Cerkvi sv. omša v latinskom
obrade.
10. V sobotu 18.5. sa v Košiciach u dominikánov uskutoční stretnutie členov
ružencových bratstiev.
11. Kancelária v úradných hodinách, v stredu zatvorená (štátny sviatok).

Slovensko spoznalo skutočnú podobu
svätých Košických mučeníkov

Cirkev na Slovensku dostala vzácny dar. V Košiciach odhalili skutočnú podobu
tvárí troch Košických mučeníkov. Tváre sv. Mareka Križina, sv. Štefana Pongráca SJ
a sv. Melichara Grodeckého SJ zverejnila pri príležitosti jubilejného roka 400. výročia
ich mučeníckej smrti Košická arcidiecéza. Rekonštrukcia vznikla antropologickým
skúmaním a digitalizáciou pozostatkov umučených kňazov. Na projekte sa podieľal
medzinárodný forenzný tím, ktorý výsledky v utorok 30. apríla prezentoval na pôde
košickej Teologickej fakulty Katolíckej univerzity.
Na spoločnej vedeckej práci pracovali odborníci zo Slovenska i Čiech.
Spolupracovali so Slovenskou provinciou Spoločnosti Ježišovej a Ostrihomskou
arcidiecézou. Ako troch Košických mučeníkov označujeme Marka Križina, Štefana
Pongráca a Melichara Grodeckeho, ktorí boli umučení 7. septembra 1619 v Košiciach
počas povstania Gabriela Betlena. Boli obeťami bojov medzi protestantmi a katolíkmi
v období vojen s Osmanskou ríšou. Pápež Ján Pavol II. ich 2. júla 1995 počas svojej
návštevy v Košiciach vyhlásil za svätých. Veľké jubileum - 400. výročie ich mučeníckej
smrti - zavŕšia 7. septembra 2019 v košickej katedrále.
(pokračovanie na zadnej strane)

Sviatosť manželstva chcú prijať
Igor Cur, býv. v Snine a Ivona Psárová, býv. v Snine, sobáš 11.5.2019 o 15:00
Samuel Gič, býv. v Snine a Dominika Pindrochová, býv. v Snine, sobáš 11.5. o 16:00
Mimo farnosti:
Milan Bovan, bývajúci v Snine a Aneta Šantová, bývajúca v Snine, sobáš 11.5. v Snine
Mgr. Jozef Špitalik, býv. v Snine a Mgr. Dana Stanovčáková, býv. v Jasenovciach, sobáš 18.5. v Žalobíne
Michal Maškulík, býv. v Snine a Lucia Vasilisková, býv. v Košiciach – Šaci, sobáš 18.5. v Košiciach

