Dobrovoľný príspevok na vydávanie: 0,07€

19/20 – 13. september 2020

Farské oznamy
Zbierka na Boží hrob
Túto nedeľu sa koná preložená
zbierka na Boží hrob. Všetkým
darcom
úprimne
ďakujeme
za
štedrosť!
Na budúci týždeň 20. 09. sa
v Uršulínskom kostole bude konať
pravidelná zbierka na splatenie
nového kúrenia. Všetkým darcom
úprimné Pán Boh zaplať!
ZMENA BOHOSLUŽIEB!!!
Od septembra sú zrušené nedeľné
sv. omše v premonštrátskom kostole
na Hlavnej ulici o 16:00 hod.
Omšový poriadok na slávnosť
Sedembolestnej Panny Márie
15. 09. na slávnosť Sedembolestnej
Panny Márie slávime v našej farnosti
sv. omše ako v nedeľu.

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

sa uskutoční vo štvrtok 24.09. o 15:45
v Uršulínskom kostole na Mäsiarskej
ulici.
Príprava dospelých
Príprava dospelých adeptov na
iniciačné sviatosti začne v našej
farnosti 2. 10. o 19:00 na farskom
úrade (Hlavná 26).
Spovedná služba
Od
pondelka
07.09.
sa
po
prázdninovej
prestávke
opätovne
obnovila
dopoludňajšia
spovedná
služba v našej katedrále v časoch od
9:00 do 11:30 hod.
Zmeny
Od 1. 09. 2020 krstíme v katedrále
(alebo v kaplnke sv. Michala) vždy
v sobotu o 11:00.
Výročia:
V utorok 15. 09. si pripomenie svoje
41. výročie od biskupského svätenia
náš slovenský rodák J. Em. Jozef
kard. Tomko. Pri tejto príležitosti mu
vyprosujeme Božie požehnanie.
Jesenné kántrové dni
V stredu, v piatok a v sobotu máme
kántrové dni, obsahom ktorých je
poďakovanie za úrodu. V našej
farnosti tak učiníme v piatok 18. 09.
v Dóme pri sv. omši o 18:00 hod.

v Uršulínskom kostole na
Mäsiarskej ul.

Pozvanie
15. 09. o 20:00 hod vás srdečne pozývame
na večernú prehliadku katedrály spojenú
s gregoriánskym
spevom.
Svojím
príspevkom (Dospelý 5 Eur; dieťa, študent,
senior 3 Eura) môžete podporiť chod
katedrálneho chrámu.

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

Hieronymova noc
Pri príležitosti zakončenia roku Božieho slova
vás pozývame na celonočné čítanie Nového
zákona, ktoré začne po večernej sv. omši
v katedrále 29. 09. a vyvrcholí rannou sv.
omšou 30. 09. o 6:00 hod na spomienku sv.

Hieronyma, prvého prekladateľa Biblie do
latinského jazyka.
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.
Pozvánka na medzinárodnú vedeckú
konferenciu
Katolícka univerzita v Ružomberku,
Teologická fakulta v Košiciach v
spolupráci s
Gréckokatolícka teologická fakulta PU,

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.
Pozývame vás na nové podujatie:
iTY iJA - iný vesmír ANTONA FABIANA
hudba: ZUZKA
EPERJEŠIOVÁ
POTICA MUSICA

a

moderuje: JAY HUDÁČEK
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.
dátum: 20.9.2020 o 18:00 hod.
miesto: FUGA
kresťanov.

-

kultúrne centrum
Lístky: www.fuga.sk

Pozvanie na mariánske večeradlo
Farnosť sv. Rodiny Košice – Furča vás pozýva na
mariánske večeradlo, ktoré sa uskutoční 26. 09.
v kostole sv. Rodiny na Furči. Program začne
modlitbou posv. ruženca o 9:00 hod a bude pokračovať
počas celého dňa zavŕšením ktorého bude sv. omša
spojená so sviečkovým sprievodom.
Podrobnejší program si môžete prezrieť na plagáte.

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 otvorený
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; metinov@gmail.com,,

LITURGICKÝ PREHĽAD NA 23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ
Deň

Spomienka

Ne
13.09.

24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po
14.09.
Ut
15.09.

St
16.09.
Št
17.09.

Pi
18.09.
So
19.09.

Ne
20.09.

Povýšenie sv. Kríža / sviatok
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, Patrónky
Slovenska / slávnosť
Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa,
mučeníkov / spomienka
Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi /
ľubovoľná spomienka
Piatok 24. týždňa v Cezročnom období
Sv. Januára, biskupa a mučeníka / ľubovoľná
spomienka
25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgické texty
Č1: Sir 27, 33-28
Ž: 103
Č2: Rim 14, 7-9
Ev: Mt 18, 21-35
Č1: Nm 21, 4c-9 / Flp 2, 6-11
Ž: 78
Ev: Jn 13, 13-17
Č1: Sk 1,12-14
Ž: Lk 1, 46b-55
Č2: 1Pt 4, 13-16
Ev: Jn 19, 25-27
Č1: 1 Kor 12, 31-13,13
Ž: 33
Ev: Lk 7, 31-35
Č1: 1 Kor 15, 1-11
Ž: 118
Ev:Lk 7, 36-50
Č1: 1 Kor 15, 12-20
Ž: 17
Ev: Lk 8, 1-3
Č1: 1 Kor 15, 35-37. 42-49
Ž: 56
Ev: Lk 8, 4-15
Č1: Iz 55,6-9
Ž: 145
Č2: Flp 1, 20c-24.27a
Ev: Mt 20, 1-16

Prosba o podporu a pomoc farnosti
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

ĎAKUJEME !
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