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Košický Dóm má vzácnu relikviu

V Dóme sv. Alžbety pribudla pred pár
mesiacmi ďalšia vzácna relikvia. Priniesli
ju až z Libanonu na žiadosť košického
arcibiskupa Bernarda Bobera. Ide o relikviu
prvej triedy, teda z kostí sv. Charbela.
V Dóme sv. Alžbety zostane už natrvalo.
„Svätý Charbel sa narodil 8.mája 1828
a zomrel na Vianoce 1898. A aj keď je
toľko rokov po smrti, v súčasnosti sa
stávajú veľké zázraky uzdravenia, ktoré
Relikvia sv. Charbela zostane sú zaznamenané v kláštore,“ povedala
v Dóme sv. Alžbety natrvalo Mária Bartková z Perly gotickej cesty.
Medzi najznámejšie uzdravenia patrí aj vyliečenie ochrnutej ženy, ktorej sa práve
tento svätý zjavil. Vždy 22.dňa v mesiaci sa preto žena chodí k hrobu svätca modliť.
Aj v Košiciach sa vždy v tento deň o 18.00 hod. koná svätá omša na jeho počesť.
Kto chce, môže byť po svätej omši aj pomazaný olejom, ktorý vyteká z jeho tela.
„Keď svätý Charbel zomrel, tak ho v plachte pochovali do spoločného hrobu, lebo
tam bol taký zvyk. A z jeho hrobu 45 dní potom vychádzalo svetlo. Preto hrob
otvorili a vybrali jeho telo, ktoré bolo ako keby spal – neporušené, malo teplotu
tela a z jeho tela vychádzala zvláštna tekutina,“ vysvetlila Bartková a dodala, že
sama videla železnú truhlu, ktorá zhrdzavela kvôli neprestajne tečúcej tekutine.
Zázračná fotografia
K hrobu preto začali chodiť stovky pútnikov. Medzi nimi boli aj kňazi, ktorí sa na
mieste odfotografovali. Keď film vyvolali, v pozadí zbadali postavu sv. Charbela.
„A táto fotka sa používa na celom svete, aj pri svätorečení sa použila. Je to úvodzovkách zázračná fotografia,“ priblížila Bartková.
Sv. Charbel žil v kláštore Annayi, asi 60 kilometrov od Bejrútu. Po 23 rokoch
odišiel do pustovne, ktorá bola vzdialená asi pol hodiny cesty, kde žil asketickým
a pustovníckym životom. Košice sa môžu pochváliť tým, že relikviu sv. Charbela
získali ako prví na Slovensku. Najbližšie majú túto relikviu až v Poľsku. Veriaci
i návštevníci si môžu v Dóme pozrieť aj ďalšie relikvie – sv. Ondreja apoštola,
sv. Alžbety, troch košických mučeníkov a najvzácnejšiu relikviu sv. Kríža.
Sviatok svätého Šarbela budeme sláviť v utorok 24. júla.
Autorka: LEA HEILOVÁ

Správy z arcibiskupského úradu v Košiciach
Pozvanie na verejný program P18
V dňoch 26. - 29. júla 2018 bude v Prešove Národné stretnutie mládeže P18. Veriaci nielen
z Prešova a okolia sú pozvaní na všetky otvorené časti programu. Otvorené budú všetky štyri
liturgické slávenia. Tri budú v Tatran Handball Aréne, jedno na Hlavnej ulici. Tri budú sväté
omše, jedna gréckokatolícka liturgia. Otváraciu svätú omšu, ktorá je naplánovaná na štvrtok
26. júla o 18:00 hod., bude sláviť košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.
V piatok 27. júla o 12:30 hod. jej bude predsedať spišský biskup Štefan Sečka. Kázať bude
nitriansky biskup Viliam Judák. V sobotu 28. júla o 12:30 hod. bude sláviť gréckokatolícku
svätú liturgiu prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak. Prihovorí sa aj v homílii.
Nedeľnú svätú omšu (29. júla o 12:00 hod.) celebruje bratislavský arcibiskup metropolita
Stanislav Zvolenský, káže žilinský biskup Tomáš Galis. Táto bude slúžená na Hlavnej ulici
pred konkatedrálou sv. Mikuláša a zvlášť na ňu vás všetkých srdečne pozývame.
Ďalšou otvorenou časťou programu je N(M)oc modlitby, ktorá sa uskutoční vo štvrtok
26. júla 2018 od 21.30 hod. V deviatich chrámoch čaká návštevníkov originálny modlitbový
program. Chrámy sú označené špeciálnym bannerom P18.
(Večiereň sa uskutoční v gréckokatolíckej Katedrále sv. Jána Krstiteľa a duchovný koncert
skupiny Anastasis v gréckokatolíckom Chráme Povýšenia sv. Kráľa na Sekčove. Moderovaná
adorácia s názvom Večer milosrdenstva bude v Konkatedrále sv. Mikuláša.
Vo františkánskom Kostole sv. Jozefa bude hudobno-slovné pásmo s Poeticou Musicou
a v Evanjelickom chráme Svätej Trojice Lectio divina. Modlitebňa Bratskej cirkvi bude miestom,
kde budú prebiehať taizé modlitby. Tichá adorácia bude v kostole u saleziánov, mariánska
modlitba v Kostole Kráľovnej pokoja na Sídlisku 3 a modlitba chvál v Kostole Krista Kráľa
na Sekčove.)
Ďalším otvoreným bodom programu bude špeciálna krížová cesta so sfilmovanými
zamysleniami pod vedením košického pomocného biskupa Marka Forgáča, ktorá sa
uskutoční v piatok 27. júla o 20:30 hod. na prešovskom amfiteátri.
V sobotu 28. júla od 14:30 hod. do 18:00 hod. sa na Hlavnej ulici v Prešove začne tzv. EXPO
povolaní. Podujatie predstaví 74 rozličných reholí, hnutí a organizácii, ktoré mladým ukážu
a sprostredkujú živý kontakt s rôznymi charizmami Cirkvi a povzbudí ich v hľadaní Božej
vôle. Jeho špeciálnou častou bude open koncert spievajúcich zasvätených osôb. Medzi koncertami spievajúcich zasvätených osôb vystúpia na rovnakom javisku mladí zo Združenia
mariánskej mládeže. V predstavení priblížia život Božieho služobníka Jána Havlíka, ktorý je
v procese blahorečenia.
V rovnakom čase v sobotu popoludní bude možnosť zúčastniť sa na štyroch divadelných
predstaveniach pripravených pre mladých. Tanečné divadlo ATak vystúpi s inscenáciou
D4V1D (o 15:00 hod. v Divadle Alexandra Duchnoviča), Divadlo Ad1 s hrou Legenda
o zakliatom meste (o 16:00 v Kine Scala) a skupina mladých animátorov a rodičov pod vedením
saleziánov z Banskej Bystrice uvedie muzikál na motívy biblickej knihy Ester (o 16:30 hod.
v Historickej budove Divadla Jonáša Záborského).

Blahorečenie Anky Kolesárovej
Často kladené otázky

• Dokedy prebieha registrácia na slávnosť blahorečenia?

Registrácia prebieha do 31. júla prostredníctvom registračných formulárov a to samostatne:
– pre farnosti / spoločenstvá /organizované skupiny, pre kňazov, pre rehoľné komunity,
pre dobrovoľníkov

• Prečo sa máme prihlasovať? Ak sa neprihlásime, nemôžeme prísť?

Prihlasovanie je z organizačného dôvodu potrebné, keďže potrebujeme vedieť aspoň
približný počet ľudí, počet autobusov kvôli parkovaniu a prostredníctvom registrácie 		
máte možnosť sa uchádzať o miesta na sedenie v sektoroch. Samozrejme, ak sa neprihlásite
z akéhokoľvek dôvodu, spokojne môžete prísť, no veľmi nám tým pomôžete,
ak dáte o sebe vedieť.

• Ak chceme ísť ako rodina, ako sa máme registrovať?

Prosíme nahláste sa vo svojej farnosti cez kňaza alebo inú zodpovednú osobu, ktorá
vykoná spoločnú registráciu za farnosť, prípadne za väčšiu organizovanú skupinu alebo
spoločenstvo. Odporúčame vám ak sa z vašej farnosti neorganizuje spoločné prihlásenie,
aby ste sa spojili viaceré rodiny a vytvorili organizovanú skupinu s jednou kontaktnou 		
osobou, ktorá vás prihlási.

• Som vozičkárka, bude na štadión bezbariérový prístup?

Pre imobilných pútnikov na invalidnom vozíku s preukazom ŤZP a s ich sprievodnou
osobou bude v areáli štadiónu vyhradená osobitná zóna so vstupom z Kavečianskej cesty.

• Ako to bude s parkovaním?

Pre autobusy a autá sú pripravené dve veľké záchytné parkoviská. Pre pútnikov zo smeru
Rožňava je to parkovisko pri OC Optima a pre pútnikov zo smeru Prešov parkovisko pri
Hypertescu s celkovou kapacitou 2 000 miest. Z obidvoch parkovísk ako aj zo železničnej
stanice bude od 6.00 hod. premávať bezplatná kyvadlová doprava na miesto blahorečenia.

Oznamy
Raňajky sv. Anny – Srdečne vás pozývame na raňajky sv. Anny, ktoré budú už v utorok
24. júla 2018 po rannej sv. omši

Trojka v Tatrách - na prelome mesiacov júl- august by sme chceli zorganizovať našu
už tradičnú akciu Trojka v Tatrách. Tohtoročná trasa by viedla zo Štrbského plesa
k Popradskému plesu, pre zdatných turistov by bol v ponuke následne výstup
na Sedlo pod Ostrvou. Bližšie informácie dáme neskôr.
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