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 V roku 326 sv. Helena našla v Jeruzaleme kríž, na ktorom zomrel Ježiš Kristus. Jej syn, cisár 

Konštantín Veľký, dal na tom mieste v roku 335 postaviť veľkolepý chrám. Sv. Helena do tohto 

chrámu uložila polovicu nájdeného kríža a druhú polovicu poslala svojmu synovi do Carihradu. 

Cisár si však ponechal iba časť a druhú časť poslal do Ríma, kde ju dal uložiť do novopostaveného 

chrámu svätého Kríža. Na pamiatku týchto udalostí sa v Cirkvi začal sláviť sviatok Nájdenia sv. 

Kríža.  

 Časť sv. Kríža, ktorá bola v jeruzalemskom chráme, tam ostala až do roku 614. V tom roku 

kráľ Perzie Chosroes II. spustošil Mezopotámiu, časť Sýrie a Palestínu. Kresťanov povraždili alebo 

zobrali do zajatia. Mnohé poklady Cirkvi pobrali so sebou, medzi nimi aj svätý kríž. Vtedajší 

rímsky cisár Heraklius poslal k Peržanom vyslancov s prosbou o mier. Tí ich však vysmiali a ani 

nepustili k sebe. Vtedy cisár, povzbudený carihradským patriarchom Sergiom vypovedal vojnu. 

Rozišiel sa so svojou nezákonitou manželkou, obliekol sa do kajúceho rúcha a postavil sa na čelo 

oduševneného vojska. Hoci ich bolo oproti pohanom málo, predsa dobyli mesto Gazall, v ktorom 

mal Chosroes svoj palác. Daroval slobodu tisíckam zajatých Peržanov. Porazený Chosroes stále 

unikal a vláčil so sebou starého jeruzalemského patriarchu Zachariáša aj so svätým krížom. 

Napokon sa utiahol do opevneného mesta Seleucia pri rieke Tigris. Tam ustanovil za svojho 

nástupcu Medarsesa, syna svojej otrokyne. Keď sa to dopočul jeho prvorodený syn Sisroes, vzbúril 

sa proti tomu, uväznil svojho otca a dal ho zavraždiť. Kráľom sa stal on a požiadal rímskeho cisára 

Heraklia o mier. Vrátil Rimanom dobyté krajiny, kresťanov pustil na slobodu a vrátil aj poklady so 

svätým krížom.  

 Cisár Heraklius spolu s patriarchom Zachariášom v roku 629 

slávnostne vstúpili aj s celým sprievodom do Jeruzalema. Kríž uložili na 

oltár do chrámu, kde býval predtým. Udialo sa to 14. septembra 629. 

Tento deň sa potom začal sláviť ako sviatok Povýšenia sv. kríža. 

Niekoľko rokov potom mohamedánski Saracéni zaujali Jeruzalem. Aby 

svätý kríž znova nepadol do rúk nepriateľov Krista, preniesli ho do 

Carihradu. Z neho potom udeľovali východní rímski cisári čiastočky do 

jednotlivých chrámov ako relikvie.  

 

Preklad dekrétu o pravosti relikvie 

 

WASHINGTON CRUZ C. P. 

Z milosti Božej a apoštolskej stolice 

biskup Sv. Alojza de Montes Belos 

 

 Všetkým, ktorí budú čítať túto listinu svedčíme a potvrdzujeme. že na väčšiu slávu 

Všemohúceho Boha a úctu jeho svätých sme osvedčili 

POSVÄTNÉ ČIASTOČKY Z OPRAVDIVÉHO DREVA 

NAJSVÄTEJŠIEHO KRÍŽA 

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, 

ktoré sme po odobratí z autentického miesta s úctou vložili do kovovej schránky okrúhleho 

tvaru, ktorá bola uzavretá a obtočená stuhou červenej farby a opatrená našou pečaťou, a túto 

sme odovzdali s povolením uchovávať ju, darovať druhým a v akomkoľvek kostole alebo 

kaplnke vystaviť veriacim k verejnej úcte. 

 Na potvrdenie toho sme nariadili vystaviť túto listinu, ktorá je podpísaná našou rukou 

a opatrená našou pečaťou. 

U sv. Alojza de Montes Belos, 14. septembra 1995. 

Biskup Washington Cruz 
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Vo Veľkom týždni Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré 
uskutočnil Ježiš v posledných dňoch svojho života. Veľký 
týždeň sa začína Kvetnou nedeľou, čiže Nedeľou utrpenia 
Pána, v ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Ježiša 
Krista so zvesťou o jeho umučení.  
 
Zelený štvrtok 
Podstatou Zeleného štvrtku 
je spomienka na 
ustanovenie sviatosti 
Oltárnej i sviatosti 
kňazstva.  Na Zelený 

štvrtok predpoludním biskupi na pamiatku ustanovenia 
sviatosti kňazstva slúžia sväté omše so všetkými kňazmi 
svojich diecéz. Pri týchto omšiach sa posväcujú aj tri 
druhy oleja: krizma, olej katechumenov a olej chorých. 
Olej je znamením sily. V liturgii sa olej používa pri krste, birmovaní, sviatosti pomazania 
chorých a pri vysvätení kňazov.    

                                                                       
Veľký piatok 
Je dňom utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista. V 
rímskokatolíckych chrámoch sa v tento deň neslúži svätá omša, 
oltáre sú bez chrámového rúcha. Všetci veriaci sa postia od 
mäsitých pokrmov a najesť sa možno za deň len raz do sýtosti. Je to 
deň osobitne zasvätený spomienke Ježišovho utrpenia a smrti na 
kríži. Je to deň pôstu, pokánia a jediný deň roka, kedy sa neslávi 
Eucharistická obeta. Namiesto nej sa koná liturgia umučenia Pána, 
ktorá pozostáva z bohoslužby slova, slávnostnej modlitby veriacich, 
z poklony Svätému krížu a sv. prijímania. Ježišovu smrť nám 
pripomína aj liturgická farba červená - farba krvi. 
 
 

Biela sobota 
Cez deň je poklona v Božom hrobe. 
Obrady Bielej soboty sa konajú po západe slnka. Podľa pradávnej tradície je táto noc 
očakávaním Pána, noc bdenia, zasvätená Pánovi. Počas Veľkonočnej vigílie Cirkev bdie a 
očakáva Kristovo zmŕtvychvstanie. Katolícka cirkev slávi vigíliu už ako radostnú slávnosť 
vzkriesenia, znovu sa rozozvučia zvony, ktoré od štvrtka večera mlčali. 
 
Veľkonočná nedeľa 
V tento deň si rímskokatolíci pripomínajú ukrižovanie, smrť a 
zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Zmŕtvychvstanie – najväčší Kristov 
zázrak a základná pravda kresťanskej viery. Je to víťazné zavŕšenie 
Kristovho vykupiteľského diela. Jeho duša sa opäť spojila s osláveným 
telom, na ktorom síce ostali rany ukrižovania, ale ináč nepodliehalo 
obmedzeniam času a priestoru. 
 
Veľkonočné obdobie trvá 50 dní, končí sa večer na sviatok Zoslania Ducha Svätého 
(Turíce). 
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DEŇ HOD. ÚMYSEL 

1. 
NE 

8.30 + JOZEF, ANNA, JOZEF KERTÉS 

10.30 ZA FARNOSŤ 

2. 
PO 

8.30 ZBP RODINY FRANTIŠKA A VIERY 

10.30 + MARGITA, ONDREJ KOVÉR 

3. 
UT 

18.00 + LADISLAV VARGA, + ROD. KURUCOVEJ 

18.00 + JÁN, PAVOL ANGYAL, + VLADIMÍR, MÁRIA, JÁN, MIKULÁŠ BALOG 

4.ST 7.00 + IMRICH, ANNA ŠOLTÉS, PAVOL VASIĽ 

6. 
PIA 

7.00 + HELENA LACKOVÁ RB 

18.00 + MILAN MAĎAR 

7. 
SO 

8.00 ÚMYSEL 

8.00 ZBP MÁRIA KLIKOVÁ 70RŽ 

8. 
NE 

8.30 ZBP JOLANA 70RŽ A DETI S RODINAMI 

10.30 ZA FARNOSŤ 

9.PO 7.00 + FRANTIŠEK, ANNA, JURAJ GAMRÁR 

10. 
UT 

7.00 + DIANA, ANNA 

18.00 + JÁN, JOLANA MATIK 

11. ST 7.00 + JÁN FEKETE 

13. 
PIA 

18.00 + AGÁTA, 1VÝR. 

18.00 + IVAN PUŠKÁŠ, + FRANTIŠEK, MÁRIA TAKÁČ 

14. 
SO 

8.00 +ALŽBETA, IMRICH, PETER, JÁN 

8.00 XXXXXXXXX 

15. 
NE 

8.30 + IVETA HORŇAKOVÁ 

10.30 ZA FARNOSŤ 

16.PO 7.00 + LADISLAV, HELENA MARTON, + KATARÍNA, HELENA 

17. 
UT 

7.00 + FRANTIŠEK, KATARÍNA, PAVOL 

18.00 + MÁRIA, IMRICH, MÁRIA,FRANTIŠEK MEDVE 

18.ST 7.00 + PETER BIČKOŠ 

20. 
PIA 

18.00 ZBP FRANTIŠEK BODNÁR 

18.00 ZBP MARTA  

21. 
SO 

8.00 + JÁN, VERONIKA VINC 

8.00 + ANNA, ONDREJ HAJDUK 

22. 
NE 

8.30 + FRANTIŠEK 

10.30 ZA FARNOSŤ 

23.PO 7.00 + MARGITA, BOHUSLAV BOREK 

24. 
UT 

7.00 + MÁRIA, JULIUS 

18.00 ZBP ROD.TOMKOVEJ 25 SŽ 

 25.ST 7.00 ZBP ANNA HEGEROVÁ 75RŽ 

27. 
 PIA 

18.00 ZBP MÁRIA 70RŽ A RODINY 

18.00 XXXXXXXXXXX 

28.  
SO 

8.00 + JOHANA HRABKOVSKÁ RB 

8.00 XXXXXXXXXXX 

29. 
NE 

8.30 ZBP FRANTIŠEK A MARTINA,20 SŽ 

10.30 + HELENA BODOVÁ REH.S. 

30.PO 7.00 + JÁN, VERONIKA, JOZEF HEGEDUŠ 

Požehnanie jedál: Košice - Krásna  31.3. sobota  16:30 
        1.4. nedeľa po prvej sv. omši 
    Nižná a Vyšná Hutka 31.3. sobota 15:30 

Veľkonočná vigília začne o 19.30 požehnaním ohňa pri kríži pred kaštieľom.  
Doneste si vlastné sviece. 

Hlboké prežívanie Veľkonočného tajomstva - smrti a zmŕtvychvstania nášho Pána 
Ježiša Krista - a pravú veľkonočnú radosť zo srdca prajú Vaši duchovní pastieri. 


