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Sväté prijímanie
Všetci sme roky zvyknutí sväté prijímanie dostávať do úst. V našej Cirkvi je to tradíciou už
od 6. storočia. Až dnešná pandémia nového koronavírusu si vynútila rozhodnutie otcov
biskupov umožniť v rámci mnohých preventívnych opatrení, ktoré sú v záujme ochrany
zdravia potrebné, rozdávať sväté prijímanie aj na ruku. Pre veľkú väčšinu z nás je to
postup, s ktorým sa stretávame prvýkrát, preto je vhodné opäť si pripomenúť, ako má
veriaci prijímať Svätú Hostiu, ak sa podáva na ruku. Ako teda správne postupovať?
SPRÁVNY POSTUP: je dobré predovšetkým nezabudnúť pri vstupe do kostola si
vydezinfikovať ruky. Keď pri rozdávaní svätého prijímania prídeš na rad a stojíš pred
kňazom (je veľmi vhodné pristupovať ku kňazovi v dvojstupoch, s dodržaním
bezpečnostných odstupov), predlož pred neho obe ruky preložené cez dlane tak, že horná
je ľavá a spodná pravá. Kňaz ti vloží hostiu do dlane, ty si ju spodnou rukou vezmeš a ešte
pred kňazom, skôr ako sa otočíš na odchod do lavice, teda stojac pred ním, vložíš si ju do
úst. Až potom sa odoberieš na svoje miesto.
Je vhodné pripomenúť, že KBS dovolením podávať prijímanie do rúk nemienila a zatiaľ ani
nemieni meniť zaužívanú pastoračnú prax. Biskupi ním, po porade s lekármi a
epidemiológmi, urgentne odpovedali na nebezpečenstvo šírenia nového koronavírusu v
snahe o to, aby sme mohli aspoň núdzovo sláviť a bezpečne Eucharistiu prijímať.
PÁR POZNÁMOK K HISTÓRII:
liturgická reforma v roku 1969 obnovila na
základe žiadosti niektorých biskupských
konferencií možnosť pre Latinskú Cirkev
prijímať sväté prijímanie na ruku v takej
podobe, akú dnes s dovolením otcov
biskupov praktizujeme.
Eucharistia vyjadruje aj puto jednoty
spoločenstva Cirkvi. Jej prijatie si
vyžaduje primeranú kultivovanosť a
čistotu svedomia, vonkajší prejav by mal
zodpovedať
vznešeným
účinkom
Eucharistie.
Prosíme
veriacich,
aby
Eucharistiu takto prijímali s veľkou úctou
a rešpektovali nariadenia našich otcov biskupov.

Farské oznamy
Zbierka na Boží hrob
Na budúci týždeň v nedeľu 13. 09. sa
uskutoční preložená zbierka na Boží
hrob. Všetkým darcom úprimne
ďakujeme za štedrosť!

mučeníkov,
ktorých
ostatky
nachádzajú aj v našej katedrále.

sa

Výročia:
Dnes 6.9. si pripomíname konsekráciu
nášho Dómu. Pri splnení obvyklých
podmienok si môžeme vyprosiť
plnomocné odpustky.

ZMENA BOHOSLUŽIEB!!!
Od septembra budú zrušené nedeľné
sv. omše v premonštrátskom kostole
na Hlavnej ulici o 16:00 hod.

Kanonické vešpery v Dóme
V nedeľu 6.9. o 16:00 hod vás
pozývame na kanonické vešpery.

Birmovanci
Stredoškoláci, ktorí majú záujem prijať
sviatosť birmovania v našej farnosti, sa
môžu prihlásiť vo farskej kancelárii
v úradných časoch do piatku 18. 09.
2020. Prvá sv. omša pre birmovancov
sa uskutoční vo štvrtok 24.09. o 15:45
v Uršulínskom kostole na Mäsiarskej
ulici.

Nedeľné sv. omše pre rodiny
s deťmi v Uršulínskom kostole
Po letnej prestávke Vás znova
pozývame na nedeľné sv. omše, ktoré
sú zvlášť zamerané na rodiny s deťmi.
Sv. omše sú každú nedeľu o 10.00
hod. v
Uršulínskom kostole na
Mäsiarskej ulici. Po každej sv. omši
máte možnosť využiť priestory kláštora
sestier uršulínok k rozhovoru, detskej
hre, káve, čaju či super čokoláde.

MLÁDEŽNÍCKE SV. OMŠE
Od štvrtka 24. 09. začíname
v našej farnosti birmovanecké a
mládežnícke sv. omše.
Tieto sv. omše budú
vždy vo štvrtky o 15:45
v Uršulínskom kostole na
Mäsiarskej ul.

Spovedná služba
Pravidelná spovedná doobedňajšia
služba v našej katedrále v časoch od
9:00-11:30 sa začne od pondelka 7. 9.
401. výročie umučenia košických
mučeníkov
Tento týždeň v pondelok slávime
v liturgickom
kalendári
košických

Začiatok školského roka v kostole
V túto nedeľu o 10.00 hod. v kostole
Uršulínok budeme spolu pri sv. omši
prosiť o požehnanie a ochranu v novom
školskom roku pre deti, učiteľov,
vychovávateľov, rodičov a všetkých,
ktorí sú zapojení
do
výchovy
a
formácie detí. Pozývame všetky deti, aby
si na sv. omšu priniesli svoje školské
aktovky, ruksaky či kabely, ktoré v
závere sv. omše požehná pán kaplán
Martin.
Náboženská výchova na základných a
stredných školách
Pozývame všetky deti základných
a stredných škôl, aby si aj novom
školskom roku 2020/2021 vybrali
z povinne voliteľných predmetov –
predmet
"Náboženská
výchova".
Povzbudzujeme vás, milí rodičia, aby ste
dopomohli deťom k tomuto výberu,
a tak splnili svoj záväzok daný pri
krste svojich detí - vychovávať ich
podľa Evanjelia a Božích zákonov.

Nahlasovanie sa na sviatosti
krstu, prvého sv. prĳímania, sviatosti
zmierenia a birmovania
K
životu kresťana neodmysliteľne
patrí aj sviatostný život. Ten kresťana
posúva v duchovnom živote, obdarúva
ho milosťami a Božím požehnaním a
otvára
mu
priestor
na
život
v spoločnestve veriacich. Pozývame
všetkých, ktorí túžia prĳať sviatosti
krstu, birmovania,
Eucharistie
a
Zmierenia
na prípravu k týmto
sviatostiam, ktorá začne od konca
septembra 2020. Príprava pozostáva z
hodinového stretnutia raz za dva
týždne. Prihlásiť sa môže každý, kto
tieto sviatosti alebo niektorú z nich ešte
neprĳal, a to najneskôr do 2 5 . 0 9 .
2020 v kancelárii farského úradu v
pracovných dňoch od 10.00-12.00 a
15.00-17.00.

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Centrum
spirituality
Východ-Západ
Michala Lacka
a Bratskou jednotou baptistov pripravuje
vedeckú biblickú konferenciu dňa
30.09.2020 od 8:30 do 18:00 v Aule
svätých Košických mučeníkov na Hlavnej
ul. 89 a biblickú výstavu dňa 30.09. 2.10.2020 v Átriu TF KU.

Putovanie TV Lux
Na budúcu nedeľu 13.09. budú
priaznivci
slovenskej
katolíckej
televízie Lux putovať do našej
katedrály. Pútnici budú spolu s nami
sláviť nedeľnú Eucharistiu pri sv. omši
v katedrále o 9:00 hod. Všetkých
priaznivcov našej katolíckej televízie
srdečne pozývame na spoločné
stretnutie pri Pánovom stole.

iTY iJA je miestom, kde sa duchovní lídri
rôznych cirkví stretnú v dialógu s
JAYOM HUDÁČKOM na témy, ktoré
riešime všetci - aj ty, aj ja. Každého z
hostí bude sprevádzať špičková kapela z
rovnakého prostredia.

Pozvánka na medzinárodnú vedeckú
konferenciu
Katolícka univerzita v Ružomberku,
Teologická fakulta v Košiciach v
spolupráci s
Gréckokatolícka teologická fakulta PU,

Kurz pre rodičov
Inštitút pre rodinu vám do dáva pozornosti kurz pre
rodičov detí a tínedžerov, ktorý sa uskutoční vždy
v utorky od 18:15 hod. Prvý takýto kurz bude otvorená
29. 9. 2020 v Inštitúte pre rodiny na Hlavnej 91 (vstup
cez Teologickú fakultu). Pre limitovaný počet
účastníkov je nutné sa zaregistrovať do 23. 9. 2020.
Prihlášky zasielajte e-mailom. Do prihlášky uveďte:
meno rodiča – účastníka kurzu, e-mailovú adresu, tel.
číslo, počet detí a ich vek.
Viac inf. na tel. čísle: 0915 556563; 0948 727599
alebo na e-mailoch: metinov@gmail.com,
k2novakova@gmail.com

Pozývame vás na nové podujatie:
iTY iJA FABIANA

iný

vesmír

ANTONA

hudba: ZUZKA
EPERJEŠIOVÁ
POTICA MUSICA

a

moderuje: JAY HUDÁČEK

dátum: 20.9.2020 o 18:00 hod.
miesto: FUGA - kultúrne centrum
kresťanov. Lístky: www.fuga.sk"

LITURGICKÝ PREHĽAD NA 23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ
Deň

Spomienka

Ne
06.09.

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po
07.09.

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana
Pongrácza / spomienka

Ut
08.09.

Narodenie Panny Márie / sviatok

St
09.09..

Streda 23. týždňa v Cezročnom období

Št
10.09.

Štvrtok 23. týždňa v Cezročnom období

Pi
11.09.

Piatok 23. týždňa v Cezročnom období

So
12.09.

Ne
009.

Najsvätejšieho mena Panny Márie / ľubovoľná
spomienka
24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ / výročie
posviacky katedrály /slávnosť

Liturgické texty
Č1: Ez 33, 7-9
Ž: 95
Č2: Rim 13, 8-10
Ev: Mt 18, 15-20
Č1: 1 Kor 5, 1-8
Ž: 5
Ev: Lk 6, 6-11
Č1: Mich 5, 1-4 / Rim 8, 28-30
Ž: 13
Ev: Mt 1, 1-16 / Mt 1, 18-23
Č1: 1 Kor 7, 25-31
Ž: 45
Ev: Lk 6, 20-26
Č1: 1 Kor 8, 1b-7
Ž: 139
Ev:Lk 6, 27-38
Č1: 1 Kor 9,16-19
Ž: 84
Ev: Lk 6, 39-42
Č1: 1 Kor 10,14-22
Ž: 116
Ev: Lk 6, 43-49
Č1: Sir 27, 33- 28, 9
Ž: 103
Č2: Rim 14, 7-9
Ev: Mt 18, 21-35

Prosba o podporu a pomoc farnosti
Milí bratia a sestry, uplynulá kríza zasiahla nás všetkých. Nevyhla sa ani
našej farnosti. Pohľad na prázdne kostoly nám trhal srdcia, ale v súkromí a
modlitbách sme boli stále spolu. Modlili sme sa za skoré ukončenie krízy, zdravie pre
všetkých vás a Božiu pomoc, milosti a ochranu pre všetkých. Online
vysielaním sme sa s vami spájali počas týchto ťažkých chvíľ. Kríza
zasiahla
aj
ekonomickú života-schopnosť našej farnosti. Milodary sa po-zastavili, no rovnako ako
u vás, účty stále prichádzajú. Chceme vás týmto požiadať o pomoc a podporu. Aj
malý dar daný z lásky sa stáva veľkým pokladom uloženým v nebi. Vopred ďakujeme
všetkým ochotným pod-porovateľom a darcom. Zahŕňame vás do našich modlitieb.
Identifikačné údaje organizácie: Rímskokatolícka farnosť sv. Alžbety Uhorskej, Košice
/ Hlavná 26, 040 01 Košice / Banka: Slovenská sporiteľňa a.s., Bratislava
IBAN: SK28 0900 0000 0000 8212 1833
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