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PÚTNICKÉ MEXIKO A
NEOPAKOVATEĽNÉ ACAPULCO

KOŠICKÁ ARCIDIECÉZNA PÚŤ
s pánom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom

12-dňový letecký pútnický zájazd od 06.11.-17.11.2019 v cene: 1690,-€
V cene je zahrnuté: 10 x hotelové ubytovanie ***/****/***** s polpenziou
- medzinárodná letenka Budapešť - Mexico City – Budapešť, letiskové poplatky,
doprava lux bus počas celého programu
miestny profesionálny sprievodca + slovenský sprievodca kňaz, všetky
prehliadky a vstupy podľa programu
V cene nie je zahrnuté: obslužné 90,- USD (platí sa priamo sprievodcovi
na mieste), transfer z Košíc na letisko a z letiska Budapešť 25,- €
Možný príplatok: komplexné cestovné poistenie 40,80 €, fakultatívne výlety
Program zájazdu:
1.deň: transfer z Košíc na letisko do Budapešti, následne odlet do Mexico City. Nachádza sa
v nadmorskej výške 2.240 m n.m. Po prílete transfér na hotel, večera, ubytovanie.
2.deň: skoro ráno prílet do Mexiko City, návšteva Tlatelolco. Pokračujete prehliadkou baziliky, svätá
omša. Guadalupe - najslávnejšie pútnické miesto Latinskej Ameriky. Prehliadka starej a novej
baziliky Panny Márie Guadalupskej, kde sa uchováva zázračný obraz Panny Márie. Náboženský
program. Prehliadka hlavného námestia Zocalo, (v prípade, že bude Národný palác zatvorený,
sprievodca vyberie návštevu niektorých iných pamiatok ako napr.: Edificio de Correos Monumento al
Caballito, Bar la Opera, Casa de los Azulejos, Iglesia de san Francisco, námestie Santo Domingo).
Uvidíte ruiny hlavného chrámu Aztékov (z vonku), ako aj katedrálu, večera na hoteli.
3.deň: odchod do Cuernavaca, ktoré je vďaka svojej stálej teplote okolo 27 oC nazývané aj mestom
„nekonečného leta“. Prehliadka mesta. Nachádza sa tu katedrála, ktorá je najznámejšia na americkom
kontinente a palác El Palacio de Cortés, odkiaľ španielsky dobyvateľ Cortés v rokoch 1522-32 vládol
(zatvorený pondelky). Pokračovanie do Acapulca, prehliadka, svätá omša v Sagrado Corazon a šou
na zrázoch, večera, ubytovanie.
4. a 5. deň: raňajky, svätá omša, celodenný oddych na plážach v Acapulcu, večera, ubytovanie.
6.deň: po raňajkách odchod do jedného z najkrajších koloniálnych miest v zemi Taxco. Tomuto
koloniálnemu skvostu priniesla bohatstvo ťažba striebra. Mesto bolo vystavané na vrchole hory,
v ktorej sa striebro ťažilo a Taxco je svojimi striebornými výrobkami preslávené dodnes. Dominantou
mesta je kostol Santa Priscila, sv. omša. Večera, ubytovanie v Taxco.
7.deň: po raňajkách odchod do Puebly, ktorá sa nachádza na úpätí pohoria Sierra Madre del Sur
a je obklopená sopkami Popocatepetl, Iztaccihuati, Pico de Orizaba a La Malinche. Puebla leží
vo výške 2.200 m, je štvrtým najväčším mexickým mestom. Návšteva dedinky Cholula s kostolmi
z 18.
storočia,
kde
sa
prelínajú
vplyvy
indiánskeho
umenia
a
kresťanského
náboženstva. Tonantzintla - jeden z najvýznamnejších kostolov v indiánskom barokovom slohu.
Stavali ho takmer 300 rokov. Interiér je celý pozlátený. Večera a ubytovanie.
8.deň: pokračovanie do Tlaxcala, návšteva Cacaxtla – archeologické nálezisko objavené asi
pred 30 rokmi, s unikátnymi starými freskami na prírodnej doske s rozmermi 200 x 25 metrov.
Olmécko-xicalanská civilizácia obchodníkov a bojovníkov po sebe zanechala veľmi realistické
nástenné maľby v žiarivých farbách, väčšinou predstavujú krvavé vojnové motívy. San Miguel del
Milagro a svätá omša. Pokračujete do Ocotlan - sanktuárium Panny Márie z Ocotlan je na návrší,
vybudované na pamiatku zjavenia Panny Márie na tomto mieste v roku 1541. Prvý kostol bol
postavený v 16. storočí, novší kostol je z konca 17. storočia v barokovom slohu. Bol vybudovaný na
mieste, kde Panna Mária, vypočujúc modlitbu Juana Diega, nechala vytrysknúť prameň vody počas
sucha v roku 1541. Voda z prameňa bola posvätená a mala liečivé účinky. Stavbu kostola
začal v roku 1670 otec Juan Escobar a do roku 1691 apsida bola dokončená. Transept a kupoly boli
dokončené začiatkom 18 stor. Na fasáde sú vysoké reliéfy z bielej malty v kontraste so stenami
z červenej pálenej tehly, oltár je veľkolepý. Večera a ubytovanie v Puebla.
9.deň: pokračujete do Mexiko City, návšteva Národného antropologického múzea, ktoré sa
nachádza v parku Chapultepec. Múzeum bolo otvorené v roku 1964 a disponuje 23 stálymi
expozíciami na ploche 79 700 m³. Okolo budovy sa nachádza rozsiahly komplex záhrad, ktoré sú
zdobené replikami sôch, pyramíd. K najzaujímavejšej časti komplexu po architektonickej stránke patrí
betónový dáždnik, ktorého gigantickú strechu drží jediný pilier. Svätá omša v Guadalupe, večera
a ubytovanie.
10. deň: po raňajkách návšteva Tulpetlac – kostola a svätá omša. Návšteva
najznámejšej mexickej archeologickej lokality Teotihuacan. Je vzdialená od Mexico City 50 km.
Prezriete si pyramídu Slnka, pyramídu Mesiaca, zvyšky pôvodných palácov a Triedu mŕtvych. Návrat
do Mexico City, večera, ubytovanie.
11.deň: po raňajkách pokračovanie v náboženskom programe v Guadalupe, podvečer transfer
na letisko a následný odlet do Európy.
12. deň: prílet do Budapešti vo večerných hodinách a následne transfér do Košíc.
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €

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
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6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

22. ročník

„ BLAHOSLAVENÍ CHUDOBN Í “
Kto by naozaj chcel dobrovoľne prijať život v hlade, biede a chudobe? Kto je
skutočne presvedčený o tom, že chudoba je cestou k požehnaniu a šťastiu? Ježiš určite,
pretože on takto žil a chcel, aby sme takto žili aj my.
Kdesi hlboko vo svojom vnútri všetci vieme, že peniaze ľudí nerobia šťastnými.
Je množstvo poľutovaniahodných milionárov. Či už sú ľudia bohatí alebo chudobní,
šťastnými ich robia dobré vzťahy. A aký vzťah by mohol byť dôležitejší, než náš vzťah
s Bohom? Niet divu, že Ježiš bol taký šťastný. On mal so svojím Otcom dokonalý
vzťah.
Ježiš nehľadel len na svet vôkol seba. On mal oči upreté aj na svojho nebeského
Otca. So srdcom pozdvihnutým k Bohu a mysľou naplnenou pravdou Ducha Svätého
dokázal hľadieť na život jasne a radostne. Nebol spútaný peniazmi alebo túžbou
po bezproblémovom živote, v ktorom by dostal všetko, čo chcel. Ku šťastiu mu stačilo
to, že pozná Otca a plní jeho vôľu.
Ježiš nám dal blahoslavenstvá, aby nás naučil tajomstvu šťastia. On dobre vie,
poľutovaniahodní sú „úspešní“ hriešnici, ktorým svet závidí. Svet totiž nevidí prázdnotu
srdca, ktorá je dôsledkom neprítomnosti Božej lásky. Nie, Ježiš nie je proti peniazom.
Len chce, aby sme si kládli ciele, ktoré sú oveľa väčšie a vyššie ako obyčajné
hromadenie majetku.
Ježiš kedysi svojim učeníkom povedal, že má „pokrm“, ktorý oni nepoznajú, a že
ním je plnenie vôle jeho Otca. Keď sa naučíme neustále pamätať na Božie prisľúbenia,
aj my objavíme tajomstvo Ježišovho pokoja a šťastia. Keď budeme kráčať v Ježišových
šľapajach, budeme môcť zakúsiť rovnaké šťastie ako on – a rovnaké šťastie, aké napĺňa
všetkých anjelov a svätých v nebi.
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

PO
18. 2.

Č: Gn 4, 1-15.25
Ev: Mk 8, 11-13
Jaromír

UT
19. 2.

Č: Gn 6, 5-8; 7, 1-5.10
Ev: Mk 8, 14-21
Vlasta

ST
20. 2.

Č: Gn 80 6-13.20-22
Ev: Mk 8, 22-26
Lívia

ČAS

6.30
18.00
6.30

OZNAMY
ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ z rod. Hancovej a Pohlovej;
+ Ján a Pavlína Potockí
ZBP Anny a jej rodiny
+ Emil Todák, 9.výr.; + z rod. Mihálikovej;
+ Jozef, Katarína, Jozef, Pavol
Nemocnica
Večeradlo

16.00
17.00
18.00 + Marián Burik; + Mária a Jozef Dunajoví
6.30 + Juraj Majza, 1.výr.
17.30 Stakčín
Andrej a Alžbeta Harmanoví, dcéra Vierka;
18.00 +
+ Ján a Rozália Karľoví
+ Štefan Jankaj, Ul. Šafárikova;

6.30 + Margita Curková
ŠT
21. 2.

Č: Gn 9, 1-13
Ev: Mk 8, 27-33
Eleonóra

PI
22. 2.

Katedra sv. Petra, apoštola
Č: 1 Pt 5, 1-4
Ev: Mt 16, 13-19
Etela

SO
23. 2.

Sv. Polykarp, bisk.
a muč.
Č:Hebr 11, 1-7
Ev:Mk 9, 2-13
Roman, Romana

15.00
16.00

Gr.-kat.liturgia v nemocničnej kaplnke
Štofík, 20.výr.; + Mária Haričová, 1.výr.
17.30 + aJán
z rod. Haričovej aDunajovej

6.30

17.30
18.00
6.30
18.00
7.30

NE
24. 2.

7. nedeľa v cezročnom
období
Č1: 1 Sam 26, 2.12-13.2223
Č2: 1 Kor 15, 45-49
Ev: Lk 6, 27-38
Matej

+ Ján Čop
Večeradlo v nemocničnej kaplnke

9.00
9.00
10.30
10.30
18.00

+ Katarína a Štefan Ihnátoví, brat Jozef a rodičia
Stakčín
+ Pavol Staročšák, 6.výr.;
+ Juraj, Alžbeta a Ján
+ MVDr. Milan Sliacky, rodičia a súrodenci;
+ Štefan Kepič a rodičia
ZBP Štefana, 40 r.ž. a rod.
+ Agnesa Bilaničová a Anna Kapraľová;
+ Mária Ontkovičová
ZBP Jakuba, 10 r.ž. a rod.; ZBP Barborky, 20 r.ž.
ZBP Jozef, 40 r.ž. a rod.;
ZBP Štefan Zgabur, 40 r.ž. a rod.
Stakčín
Nemocnica
ZBP Moniky, 50 r.ž., Veroniky, 30 r.ž.,
Žofie, 28 r.ž.
+ Jozef Dunaj, nedož. 86 r., manželka Júlia,
rodičia a súrodenci, Ul. Sládkovičova;
+ Katarína a Ján Židoví

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
24.2.2019

ČAS
7.30
9.00
10.30

LEKTORI
Mgr. Ján Chochrun a Mgr. Adriána Ontkovičová
Matúš Kozej a Simona Parasková
Štefan Kriško a Ing. Veronika Kapráľová
MILODARY
na kostol: z pohrebu M. Kornucikovej 50 €.

ŽALM
RNDr. Jozef Lojan
Gabriela Gáborová
Eva Mária Karľová

1. Ďakujeme za milodary, ktoré ste dnes obetovali pri pravidelnej mesačnej zbierke na kostol.
2. V tomto týždni, keďže sú jarné prázdniny, sv. omše za účasti detí a mladých nebudú,
rovnako ani birmovanecké stretká.
3. Piatok 22.2. celodenná eucharistická poklona.
4. Pozývame deti na zábavné stretko, ktoré bude 20.2. o 10:00 (do cca 14:00-14:30).
Stretneme sa pri poľnom oltári. Prineste si so sebou niečo na jedenie a pitie, zábavného
ducha a kamaráta. Kontakt.: Mgr. Mária Kohutová 0908890495.
5. Dávame do vašej pozornosti arcidiecézne púte, od 6.-10. mája Rím - San Giovanni
Rotondo - Bari a od 6.-17. novembra Mexiko - Guadalupe a neopakovateľné Acapulco.
6. Podporte detí a mladých a darujte 2 % z Vami zaplatenej dane Cirkevnému centru
voľného času v Snine. Pomôžete tak nášmu centru rozvíjať aktivity detí a celého farského
spoločenstva. Tlačivá nájdete na stolíkoch pri Spravodaji, na internetovej stránke
www.ccvc.sk alebo priamo v CCVČ. Vopred Pán Boh zaplať. V prípade otázok nás
kontaktujte na t.č. 057/7621555.
7. Kancelária v úradných hodinách.
Zo života svätých Košických mučeníkoch - z pera prof. Petra Zubka
Košickí mučeníci ako kanonizovaní katolícki kňazi sú kňazmi Košickej arcidiecézy uctievaní ako vzory, ktoré celé presbytérium spájajú a povzbudzujú vo viere a službe Kristovi. Ich príbehy sú všeobecne známe, no takmer neznámy je ich kult po mučeníckej smrti. Druhý život
svätcov je pritom často krát rovnako zaujímavý, povzbudzujúci a inšpirujúci. Pred 400. výročím
ich narodenia pre nebo si v štyroch pokračovaniach priblížime ich posmrtný príbeh, osud ich
relikvií, kultu tak, ako je zaznamenaný v autentických historických prameňoch, ktoré vznikli
počas vyšetrovania ich povesti svätosti a mučeníctva.
Cieľom nasledujúcich úvah je priblížiť to, čo sa v hagiografii nazýva druhý život svätcov,
totiž ich úctu, a to nielen priblížením vonkajších udalostí, ktoré sa viažu ku košickým mučeníkom a ktoré sú známe (hoci nie celkom presne), ale aj vnútorných, spirituálnych pohnútok, ktoré
boli príčinou a dôvodom úcty veriacich k ich osobám. V neposlednom rade si na príklade košických mučeníkov možno urobiť živý obraz o živote pútnických miest v novovekom Uhorsku a na
území Slovenska a vziať si príklad do osobného života, tiež ním možno povzbudiť veriacich,
príp. možno nadviazať na viaceré tradície a rozvíjať ich ako odkaz našich košických mučeníkov.
Budete mi svedkami (Sk 1,8)
Ustanovenie Cirkvi
Rímske martyrológium (2004), čiže liturgická kniha, ktorá je oficiálnym zoznamom katolíckych svätých, k 7. septembru (1619) na 15. mieste v poradí tohto dňa uvádza liturgickú spomienku: „V Košiciach v karpatských horách svätých mučeníkov Marka Križina, ostrihomského
kňaza, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého, kňazov zo Spoločnosti Ježišovej, ktorí sa
nenechali donútiť zaprieť katolícku vieru ani pochlebovaním, ani vyhrážkami, ba ani mučením
ohňom.“
Kult svätých patrí k živej tradícii Cirkvi, svedčí o jej životaschopnosti a viere. Venuje sa mu
osobitná teologická disciplína hagiografia; je to veda o svätých, blahoslavených, Božích služobníkoch, mučeníkoch a tých, ktorí zomreli v povesti svätosti, kriticky skúma ich život a smrť,
samotnú povesť svätosti, čiže živosť záujmu konkrétnych veriacich a spoločenstiev o nich
vo viere, že sa môžu prihovoriť (orodovať) u Boha v nebi za prosiacich žijúcich; predmet záujmu je striktne teologický, pretože sa stretáva s udalosťami nadprirodzenej povahy, ktoré sú
označované ako znamenia a zázraky, preto vyžaduje kritický viacodborový prístup. Ide
o náročnú vedu, ktorá má dosah v živote cirkvi, pretože každý svätec má svoje miesto
v liturgickom kalendári a je tak každoročne pripomínaný, zvyčajne v deň ich pozemskej smrti,
ktorá sa teologicky nazýva dies natalis pro coelis (deň narodenia pre nebo).
Historické okolnosti
Košickí mučeníci sú traja rímskokatolícki kňazi, ktorí pochádzali z rozličných končín strednej Európy. Božím riadením sa ich príbehy spojili v roku 1619 v Košiciach. Ich pozemský život
bol ukončený na začiatku tridsaťročnej vojny (1618 – 1648), ktorá vyplavila najhrubšiu ľudskú
zlobu a náboženskú nenávisť, o život pripravila značný počet Európanov. Po vypuknutí protihabsburgského povstania českých stavov v decembri 1618 Melichar Grodecký prišiel z Prahy
na žiadosť kapitána Ondreja Dóciho do Košíc, kde spolu so Štefanom Pongrácom SJ a Marekom
Križinom vykonával kňazskú službu pre cisárskych vojakov a mal zabezpečiť osamostatnenie
košickej jezuitskej misie; popritom sa venovali pastorácii nemnohých miestnych katolíkov. Hajdúsi, povstalci sedmohradského protestantského kniežaťa Gabriela Betlena v službách Juraja I.
Rákociho, z náboženskej nenávisti týchto troch mužov kruto umučili preto, že sa nechceli zriecť
katolíckej viery a vernosti pápežovi. Stalo sa tak v noci z pondelka na utorok zo 6. na 7. septembra 1619. Ich cesta od mučeníckej smrti ku kanonizácii je pozoruhodná z viacerých dôvodov:
nebola jediná, trvala niekoľko storočí a skončila kanonizáciou na pôde mesta Košice v nedeľu
2. júla 1995, ktorej predsedal sv. pápež Ján Pavol II. Mnohí sme toho boli svedkami.
(pokračovanie v budúcom čísle Spravodaja)

Sviatosť manželstva chcú prijať
Ing. Jozef Burda, býv. v Snine a MUDr. Janka Jankajová, býv. v Snine, sobáš 2.3. o 15:00
Jakub Harič, bývajúci v Snine a Stanislava Soľanová, bývajúca v Snine, sobáš 23.2. o 15:00

