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Blahorečenie Anny Kolesárovej bude 1. septembra v Košiciach
V piatok 25. apríla dopoludnia zverejnil košický arcibiskup Bernard Bober na Arcibiskupskom
úrade v Košiciach pred novinármi dátum blahorečenia Anny Kolesár
Kolesárovej.
ovej. Na priestranstve štadióna
Lokomotívy na Čermelskej ceste v Košicicach sa blahorečenie uskutoční 1. septembra 2018. Svätý Otec
František na obrad blahorečenia delegoval kardinála Amata, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých.
Arcibiskup Bober pripomenul, že žijeme v radostnom ovzduší, kedy sa začínajú aj prípravy na samotnú
slávnosť. Informácie sú aj na www.annakolesarova.sk
www.annakolesarova.sk. Očakáva sa vyše dvadsať tisíc ľudí, program začne
v piatok večer v katedrále, pokračuje v sobotu dopoludnia a popoludní. Na záver 30. septembra bude
prenesenie relikvií do Vysokej nad Uhom.
Vicepostulátor procesu Juraj Jurica inform
informoval,
oval, že 26.2.2004 bolo kauze udelené nihil obstat
od Konferencie biskupov Slovenska a následne 3.7.2004 bolo udelené nihil obstat od Kongregácie pre
kauzy svätých, podpísané kardinálom Martinsom
Martinsom. Po prezentácii Supplex Libellus Postulátorom kauzy
Ambrosim diecéznemu biskupovi sa oficiálne začal vo februári 2009 priebeh proc
procesu. Proces sledoval
Inštrukcie Kongregácie Sanctorum Mater
Mater, vydané v roku 2007.
Bol zostavený 15-členný
členný diecézny tribunál kauzy. Priebeh diecéznej fázy procesu bol vedený
vicepostulátorom
rom Jurajom Juricom. Súčasťou tribunálu bola aj historická a teologická komisia. Nasledovala dôkazová fáza vypočutím svedkov de visu a de auditu.
Vo Vatikánskej fáze procesu nasledovalo po Dekréte o otvorení a Dekréte o právnej platnosti
viazanie do tzv. Verejnej kópie a vypracovanie dvoch Sumárov. V samostatnej fáze – Informatio
sa dokazovalo mučeníctvo Anny Kolesárovej a následne boli dokumenty zviazané do jedného zväzku
tzv. positio.. Tento zväzok následne študovali historická a teologická komisia a napokon kardináli. Po ich
súhlasných vótach bol 7. marca 2018 vydaný dekrét, v ktorom pápež František súhlasil s tým, aby bol
Anne Kolesárovej udelený titul blahoslavená.
(www.ke-arcidieceza.sk)

Blahorečenie Matky M. Eppingerovej bude 9. septembra v Štrasburgu
Proces blahorečenia Matky Alfonzy Márie Eppingerovej sa dostal do záverečnej fázy. Po uznaní
zázraku na jej príhovor bude definitívnym zavŕšením kauzy slávnostný beatifikačn
beatifikačný akt. Ten vykoná
prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato v nedeľu 9. septembra 2018 o 14.30 hod.
vo francúzskom Štrasburgu, v Katedrále Notre Dame de Strasbourg.
Významné momenty, ktoré viedli k tejto historickej udalosti ako aj prípravu
prípr
slávnosti
blahorečenia priblížila postulátorka kauzy sestra Katarína Krištofová z Kongregácie sestier Božského
Vykupiteľa. Kauze sa venuje ako postulátorka už 14 rokov: „Kauza trvala od 29. januára 1951, kedy bol
proces otvorený v Štrasburgu. Pre mnohé príčiny bola kauza niekoľkokrát prerušená, zastavená, nie však
zo strany Kongregácie pre kauzy svätých. Na tejto kauze som smela pracovať od roku 2003, keď mi
Kongregácia pre kauzy svätých potvrdila mandát na túto úlohu. Trvalo to takmer 14 rokov.“
Zázrak,
k, ktorý Cirkev po preskúmaní úradne potvrdila dekrétom, sa stal vo Francúzsku v roku
1955. Išlo o uzdravenie staršej osoby zo závažného stavu zakľúčenia čriev, pred ktorým lekári kapitulo
kapitulovali. Sestra Katarína Krištofová stručne opisuje udalosť: „Zázrak saa stal 29. mája 1955 vo francúzskom
mestečku Mulhouse v nemocnici, kde pracovali sestry Matky Alfonzy Márie. Išlo o 66
66-ročnú ženu, ktorá
vážne ochorela na zakľúčenie čriev. Táto diagnóza je aj dnes smrteľná, ak sa človeku nepomôže. Dotyčná
osoba bola v priebehu
ebehu piatich dní dvakrát operovaná, ale bez značného zlepšenia. Keď sa na piaty deň
večer lekári už vzdali akejkoľvek nádeje, že je možné jej ešte pomôcť, sestry sa začali veľmi úpenlivo
modliť k Matke Alfonze Márii. Už na druhý deň ráno bolo zjavné, že ppacientka
acientka sa cíti lepšie. Za niekoľko
dní sa úplne uzdravila, i keď počas operácie došlo k tomu, že jej museli extrahovať 45 centimetrov čriev.
Dožila sa, na vtedajšiu dobu, vysokého veku, po uzdravení žila ešte 19 rokov. Od zázračného uzdravenia
nenastala u pacientky žiadna recidíva, takže uzdravenie bolo úplné, náhle a trvalé.“

Vydanie dekrétu o potvrdenom zázraku na príhovor ctihodnej Božej služobnice Alfonzy Márie
Eppingerovej schválil Svätý Otec František 26. januára 2018. Postulátorka kauzy vysvetľuje: „Práca na
tomto zázraku nebola jednoduchá, keďže v čase, keď som to mala dokončiť, už nežila ani uzdravená, ani
svedkovia. Takže to trvalo niekoľko rokov, kým sa mohla kauza uzavrieť.“
Matka Alfonza Mária pochádzala z diecézy Štrasburg, kde je aj pochovaná v alsaskom
Oberbronne. Blahorečenie bude významné pre celú Štrasburskú arcidiecézu. Najintenzívnejšie ho však
bude prežívať duchovná rodina zložená z rehoľných sestier i laikov, ktorá považuje Matku Alfonzu Máriu
za svoju zakladateľku. Tvorí ju Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa a ďalšie dve sesterské
kongregácie: Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa so sídlom v Ríme a Kongregácie sestier
Vykupiteľa so sídlom vo Würzburgu, ako aj pridružených laikov a sympatizantov, ktorí sa hlásia
k charizme budúcej blahoslavenej.
Podľa slov sestry Kataríny Krištofovej, ktorá do minulého roka bola na čele Kongregácie sestier
Božského Vykupiteľa ako generálna predstavená, modlitba za blahorečenie v poslednej dobe zjednotila
všetky tri vetvy, hlásiace sa k Matke Alfonze Márii. Duchovné aktivity pri príležitosti okrúhlych výročí
jej narodenia a smrti (9. september 1814 – 31. júl 1867) mali rozličné formy, okrem iného to bola
aj modlitba Novény za blahorečenie.
Sestra Katarína má ako postulátorka aj naďalej plné ruky práce. Jej úlohou je príprava relikviára
s telesnými pozostatkami kandidátky blahorečenia, ktoré budú pri slávnostnom akte vystavené k verejnej
úcte. Prezradila, že to bude relikviár zhotovený z ružového kameňa, typického pre tamojšiu oblasť a bude
symbolizovať matku Alfonzu Máriu ako vzácny drahokam vydolovaný z Alsaskej zeme. Ako spoločný
dar troch rehoľných kongregácií Štrasburskej arcidiecéze zostane relikviár natrvalo v katedrále pre
veriacich, ktorí sa sem prídu modliť a prosiť novú blahoslavenú o príhovor.
Ďalšou úlohou postulátorky je príprava liturgických textov na slávnosť blahorečenia. Sestra
Katarína vysvetľuje: „Budeme v diecéze Štrasburg, takže bude prevládať francúzština, ale keďže sme
rozšírené v 16 krajinách a v 68 diecézach sveta, zaznejú tam aj jazyky našich kongregácií: liturgické
čítania, prosby, piesne. Každý, kto bude na blahorečení v zastúpení sestier a laikov bude môcť počuť
aj vlastný jazyk.“
(www.tkkbs.sk)

OZNAMY NA 6. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU
10.5.
13.5.

Štvrtok
Nedeľa

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť
SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 V máji sú každý deň v Kostole Sv. kríža pred večernou svätou omšou o 16.30 h. mariánske litánie.
 V pondelok 7.5. sa na Starých Horách uskutočnia kňazské rekolekcie so svätou omšou o 10.00 h. Svätá
omša o 12.00 v Kostole Svätého kríža v pondelok nebude. Preto aj úmysel danej sv. omše zobraný na
pondelok bude odslúžený vo štvrtok 10.5. o 10.00 hod.
 V pondelok, utorok a v stredu sú prosebné dni. Obsahom týchto dní sú prosby za úrodu. Za požehnanie
úrody budeme prosiť pri svätých omšiach v pondelok večer, v utorok napoludnie a v stredu ráno.
 V stredu 9.5. sa na Starých Horách uskutoční Stredoslovenská púť seniorov. O 9.45. h. bude v bazilike
modlitba posv. ruženca a o 10.30 h. bude sv. omšu celebrovať diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.
 Slávnosť Nanebovstúpenia Pána vo štvrtok je prikázaný sviatok. Sväté omše budú nasledovne:
už v stredu večer o 16.30 bude sv. omša zo sviatku. Vo štvrtok budú sv. omše v Kostole Sv. kríža o 6.30;
o 8.30 pre žiakov a učiteľov Základnej cirkevnej školy; o 10.00 pre Vás ktorí ste doma, a večer o 16.30
hod. O 12.00 h. sv. omša vo štvrtok nebude. V Nemciach bude sv. omša o 18.00 h.
 V piatok sa začneme pri každej svätej omši modliť až do Turíc deviatnik k Duchu Svätému.
 Mladých od 14 rokov srdečne pozývame na mládežnícke stretnutie budúcu sobotu 12.5. po večernej
svätej omši v zasadačke farského úradu o 17.30 hod.
 Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. Za Vaše dary vopred Pán Boh zaplať.
Príprava k sviatostiam
 V piatok 11.5. bude o 15.00 h. v Kostole Svätého kríža farská sviatostná katechéza pre všetkých
tretiakov, ktorí tento rok pristúpia v našej farnosti k prvému svätému prijímaniu.
Kancelária je otvorená:
tel.: 048/ 412 45 31

Pondelok až štvrtok: 8.00 – 12.30 hod.
Piatok: 8.00 – 12.30 a 15.00 – 19.00 hod.
mobil: 0911 880 298
e-mail: bb.mesto@fara.sk
web: www.bbmesto.fara.sk
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