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Hymnus ku cti Najsv. Trojice
Nesmierny Bože v Trojici,
od vekov existujúci,
moc tvoja všetko stvárňuje,
nad časom, vekmi panuje.
Ty k blaženosti úplnej
sám sebe stačíš jedine,
a predsa starosť o nás máš,
zem, nebo láskou objímaš.
Ty, Otče, si zdroj milosti,
ty, Synu, jeho slávou si
a ty, Duch Svätý, obidvoch
si večná láska, pravý Boh.
Z teba, Trojica blažená,
jak z prvotného prameňa
vyviera život, stvorenie
i všetka krása z teba je.
Z nás, ktorých zdobí radostná
koruna tvojho synovstva,
vybuduj chrámy žiarivé,
Svätého Ducha svätyne.
Ty Svetlo, v tom dni
poslednom
pridruž nás v nebi k anjelom;
nech chválime ťa v radosti
po všetky veky večnosti.
Amen.
Prevzaté od: www.breviar.sk

Farské oznamy
Farská kancelária v tieto dni funguje v klasickom
čase.
Tel. č.: +421 55 622 15 55
E-mail: domsvalzbety@gmail.com
Otváracie časy:
Pondelok - Štvrtok
10:00 - 12:00 / 15:00 - 17:00 hod (streda 17:30)
Piatok
10:00 - 12:00 hod.

Život vo farnosti:

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Prvé čítanie:
Dt 4, 32-34. 39-40
Poďakovanie a prosba
Žalm:
Ž
33
Chod našej farnosti môžete podporiť
vhodením svojho milodaru do
Druhé čítanie:
Rim
8, 14-17
pokladničiek vzadu pri vstupe do
Evanjelium:
Mt
28, 16-20
chrámu alebo elektronicky na číslo účtu:
IBAN: SK28 0900 00000000 82121833.
Farská kancelária
Ďakujeme!
Vo štvrtok 3. júna je farská kancelária zavretá!
Prikázaný sviatok Najsv. Kristovho Tela a
Krvi (platí dišpenz)
Vo štvrtok 3. júna 2021 slávime prikázaný
sviatok „Božieho Tela“. Veriaci, ktorý sa
zúčastní na recitovaní (speve) hymnu Ctime túto sviatosť slávnu, môže za
zvyčajných podmienok získať úplne
odpustky.
Prosíme deti, aby si pripravili do košíka
lupienky do eucharistického sprievodu.

Prvý piatok v mesiaci
V piatok 6. júna bude prvý piatok v mesiaci,
pozývame Vás k sviatosti zmierenia, ktorú
môžete prĳať v bežných časoch. Po večernej
sv. omši v Dóme bude prvopiatková
pobožnosť s vyložením Najsv. sviatosti.
Jún - mesiac Božského Srdca
Pred nami je mesiac jún, ktorý je zasvätený úcte
Najsv. Srdca Pána Ježiša. Nezabúdajme na
spoločnú modlitbu litánií k Božskému Srdcu.

Bohoslužby počas slávnosti Božieho Tela Úmysly Apoštolátu modlitby - Jún 2021
Dóm sv. Alžbety:
Evanjelizačný: Za mladých ľudí, ktorí sa s
6:00, 7:00, 8:00, 11:30, 15:00 a 18:00 h.
podporou kresťanského spoločenstva
Uršulínsky kostol sv. Michala archanjela:
pripravujú na manželstvo: nech veľkodušne,
8:00 a 15:45 h.
vo vernosti a s trpezlivosťou vzrastajú v
Kostol Krista Kráľa:
láske.
7:00 a 17:00 h.
Úmysly KBS: Aby Pán štedro požehnal
Slovensko mnohými kňazskými a rehoľnými
Procesia Božieho Tela v centre Košíc
povolaniami.
V nedeľu 6. júna po pontifikálnej sv. omši
o 9:30 h. v Dóme sv. Alžbety budeme mať Sčítanie obyvateľstva - VAROVANIE
tradičnú procesiu Božieho Tela po
Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčíHlavnej ulici. Všetkých Vás srdečne
tania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať,
pozývame, aby sme spoločne
aby tak urobili s pomocou asistentov a nezavyprosovali nášmu mestu Božie
budli pritom uviesť svoje vierovy-znanie.
požehnanie.
Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a
ZMENA SV. OMŠÍ V NEDEĽU 6. JÚNA to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na
Z dôvodu procesie Božie Tela nebudú miesto zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie) alebo
v Dóme sv. omše o 9:00 (lat.) a 10:30 h. možno zavolať na obecný/mestský úrad a
Za porozumenie ďakujeme!
požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent.

V takom prípade, samozrejme, treba dať
POZOR NA PODVODNÍKOV. Služba je úplne
bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje.
Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre našu obec/naše mesto, i pre našu
Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme!"

srdcom a ochotne, a v Tvojej láske zotrval až
do konca svojho života. Amen.
Jednorodený Syn Boží, večné Slovo, nauč
ma hlboko a úprimne milovať Tvojho Otca,
ku ktorému si na tejto zemi zdvíhal oči
s láskou, akej je celý náš svet neschopný.
Do Jeho rúk si oddával svoj svätý život a
do Jeho rúk si oddal aj svoju dušu, keď si
na dreve kríža zakončil dielo nášho
Uvedenie omše „C dur“ od Ľudovíta
vykúpenia. Nauč ma milovať Teba, aby
Skalníka
som vedel skutočne milovať aj Tvojho
Pozývame Vás na výnimočné uvedenie
Otca. Amen.
omše C dur premonštrátskeho kazateľa
Ľudovíta Skalníka, O.Praem. pod taktovkou Bože, Duchu Svätý, osvieť moju myseľ a
vlej mi svoju lásku do srdca! Ty vychádzaš
Adriána Harvana. Sv. omšu celebruje opát
Ambróz Štrbák, O.Praem. v mimoriadnej for- z Otca i Syna a si Láska, si svetlo večnej
me rímskeho rítu, pri príležitosti 900. výročia pravdy a radosť večného života. Bez Tvojej
od založenia Rádu premonštrátov. Podujatie moci nemôžeme sa priblížiť k milosti a
sa koná v rámci Festivalu sakrálneho ume- pravde. Nauč ma Božej láske!
nia. Počet miest je obmedzený. Rezervácia Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako
je možná na rezervacia@slh.sk. Koncert sa bolo na počiatku, tak nech je teraz, i
vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
uskutoční v nedeľu 6. júna o 18:00 h. v
Kostole Najsvätejšej Trojice v Košiciach.
Bude možné ho sledovať on-line
prostredníctvom YouTube: https://
www.youtube.com/watch?v=zhy8phWedsY
Modlitba k úcte Najsv. Trojice:
Otec všetkého milosrdenstva, prameň
všetkého dobra, Teba skrúšene prosím
pre Najsvätejšie a Teba milujúce Srdce Ježiša, Tvojho premilého Syna, nášho Pána a
Vykupiteľa, v ktorom nachádzaš
zaľúbenie: Udeľ mi milosť živej viery,
pevnej nádeje a vrúcnej lásky k Tebe i
k blížnym, ale nadovšetko milosť
opravdivej ľútosti nad všetkými mojimi
hriechmi a pevné rozhodnutie nikdy viac
Ťa neuraziť, aby som vždy žil podľa Tvojej
svätej vôle, vo všetkom ju konal celým

Ahojte! Ako majú učeníci krstiť
všetkých ľudí? Odpoveď sa
dozviete, keď rozlúštite
zakódovanú správu.

Liturgický kalendár na 8. týždeň v Cezroč. obd.
Deň

Nedeľa
30.05.
Pondelok
31.05.
Utorok
1.06.
Streda
2.06.

Liturgické slávenie

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Pondelok 9. týždňa v Cezročnom období
Sv. Justína, mučeníka
Streda 9. týždňa v Cezročnom období

Štvrtok
3.06.
Piatok
4.06.
Sobota
5.06.

Piatok 9. týždňa v Cezročnom období

Nedeľa
6.06.

DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

NAJSV. KRISTOVHO TELA A KRVI
slávnosť

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

Liturgické texty
1Č: Dt 4, 32-34. 3940
Ž: 33
2Č: Rim 8, 14-17
Ev: Mt 28, 16-20
1Č: Tob 1, 3, 2, 1-8
Ž: 112
Ev: Mk 12, 1-12
1Č: Tob 2, 9-14
Ž: 112
Ev: Mk 12, 13-17
1Č: Tob 3, 1-11
Ž: 25
Ev: Mk 12, 18-27
1Č: Ex 24, 3-8
Ž: 116
2Č: Hebr 9, 11-15
Ev: Mk 14, 12-16

1Č: Tob 11, 5-17
Ž: 146
Ev: Mk 12, 35-37
1Č: Tob 12, 5-15.20
Ž: Tob 13
Ev: Mk 12, 38-44
1Č: Gn 3, 9-15
Ž: 130
2Č: 2Kor 4, 13- 5, 1
Ev: Mk 3, 20-35
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