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Láskavý Bože, 
ty si svätých košických mučeníkov 

Marka, Melichara a  Štefana 
vo chvíli najťažšej skúšky 

urobil vernými svedkami lásky Dobrého pastiera, 
ktorý dáva aj život za druhých; 

na ich príhovor urob aj z nás 
odvážnych apoštolov evanjelia 

a ohlasovateľov pravdy v každej situácii.
O to ťa prosím skrze Krista, nášho Pána.

400 rokov od smrti sv. košických mučeníkov
7. september 2019   //   katedrála sv. alžbety





Farské oznamy
Sv. omše na slávnosť (prikázaný svia-

tok) Nanebovzatia Panny Márie
15. augusta 2019 vo štvrtok budeme 

sláviť slávnosť Nanebovzatia Panny Má-
rie. Sv. omše v našich chrámoch budú ako 
zvyčajne na sviatok počas pracovného 
týždňa.
 
Dóm sv. Alžbety:  6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 
 15.00, 18.00
Uršulínky: 8.00, 15.45
Krista Kráľa: 7.00, 17.00
Charita: 14.00

Zatvorená farská kancelária
Počas sviatku Nanebovzatie Pánny 

Márie bude farská kancelária zatvoreniá. 
Ďakujeme za pochopenie.

Deviatnik ku sv. Košickým mučeníkom 
pred slávnosťou 400. výročia ich umuče-
nia

Pred slávnosťou 400. výročia od smrti 
sv. Košických mučeníkov sa budeme v ka-
tedrále každý deň od 29.8.2019 do 6.9.2019 
pred večernou sv. omšou od 17.45 hod. 
modliť deviatnik pri ich relikviách.

Nahlasovanie sa na sviatosti krstu, 
prvého sv. prijímania, sviatosti zmierenia 
a birmovania

Ku životu kresťana neodmysliteľ-
ne patrí aj sviatostný život. Ten kresťana 
posúva v živote, obdarúva ho milosťami 
a Božím požehnaním a otvára mu priestor 
na život v spoločnestve veriacich. Pozýva-
me všetkých, ktorí túžia prijať sviatosti krs-
tu, birmovania, Eucharistie a Zmierenia na 
prípravu k týmto sviatostiam, ktorá začne 
od septembra. Príprava pozostáva z jed-
ného hodinového stretnutia raz za dva 
týždne. Prihlásiť sa môže každý, kto tieto 
sviatosti alebo niektorú z nich ešte nepri-
jal, a to najneskôr do konca augusta 2019 
v kancelárii farského úradu v pracovných 
dňoch od 10.00-12.00 a 15.00-17.00.

Náboženská výchova na základných 
a stredných školách

Pozývame všetky deti základých 
a stredných škôl, aby si i novom školskom 

roku 2019/2020 vybrali z povinne voliteľ-
ných predmetov - predmen "Náboženská 
výchova". Apelujeme aj na rodičov, aby 
dopomohli deťom k tomuto výberu a tak 
vyplnili aj svoj záväzok daný pri krste svo-
jich detí - vychovávať ich podľa Evanjelia 
a Božích zákonov. 

Na hodinách náboženskej výchovy sa 
deťom naši kňazi a katechéti snažia odo-
vzdať evanjeliové posolstvo (radostnú 
zvesť), správne ľudské, morálne i kresťan-
ské hodnoty.

Nová kniha košického exorcistu Imri-
cha Degra - Príď a uzdrav nás!

Vydavateľstvo Zachej.sk v spolupráci 
s košickým kňazom a skúseným exorcis-
tom Imrichom Degrom vydáva knižnú 
novinku Príď a uzdrav nás! Ide o modlit-
bového sprievodcu duchovným, citovým 
a fyzickým uzdravením pre súkromnú 
pobožnosť a moderované adorácie, kto-
rá pozýva vykročiť na cestu oslobodenia 
a prijať dar uzdravenia. Kniha je cirkevne 
schválená a zakúpiť si ju môžete na strán-
ke zachej.sk.

Mariánska sobota u Dominikánov
Bratia dominikáni srdečne pozýva-

jú na mariánsku sobotu, ktorá sa bude 
konať v sobotu 17. augusta v dominikán-
skom kostole v Košiciach. Program začína 
o 10:00 hod. posvätným ružencom, po-
kračuje prednáškou na tému: Ktorý nám 
daroval seba za pokrm a nápoj v Oltár-
nej Sviatosti (P. Oskar Vaľko, OP). Nebude 
chýbať ani biblický ruženec. Sv. omša za-
čína o 12: 15 hod., po ktorej nasleduje krát-
ka adorácia. Na záver pozývame všetkých 
pútnikov na malé agapé do DKC Veritas.

CK TRINITY ponúka
Púť do Izraela + Mŕtve more    
 odlet  z Košíc - 14.09. - 21.09.2019
Púť do Izraela + Jordánska      
 odlet  z Košíc - 14.09. - 21.09.2019
Izrael – Púť do Svätej zeme    
 odlet z Košíc - 14.09. - 21.09.2019
O programoch a cenách sa môžete infor-
movať v: CK TRINITY, Kováčska 28, 040 01 
Košice, Tel/fax: 055/ 625 28 20



Ó Mária, Matka Ježišova 
a  Matka nás všetkých, obra-
ciame sa k tebe dnes ako k tej, 
ktorá povedala áno Životu. 
Archanjel ti povedal: „Počneš 
a  porodíš syna.“ Napriek pre-
kvapeniu a neistote o tom, ako 
sa to stane, si povedala áno: 
„nech sa mi stane podľa tvoj-
ho slova“. Mária, modlime sa 
dnes za všetky mamy, ktoré sa 
boja byť mamami. Modlime sa 
za všetky tie, ktoré sú rozruše-
né a  cítia, že ich tehotenstvo 
presahuje. Prihováraj sa za ne, 
aby im Boh dal milosť pove-
dať áno a odvahu pokračovať. 
Nech majú dostatok milosti, 
aby dokázali odmietnuť faloš-
né riešenie potratu. Nech spo-
lu s  tebou povedia: „Nech sa 
mi stane podľa tvojho slova.“ 
Nech zakúsia pomoc kresťan-
ského ľudu a  spoznajú pokoj, 
ktorý pramení z  plnenia Božej 
vôle. Amen.

modlitba k panne márii, 
matke života


