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

PROGRAM OSLÁV:

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

6.9.2019 o 15.00 hod. bude predstave-
ná a inaugurovaná poštová známka z prí-
ležitosti 400. výročia mučeníckej smrti sv. 
Košických mučeníkov v priestoroch Teolo-
gickej fakulty KU na Hlavnej 89.

7.9.2019 budú ranné sv. omše o 6.00 
a 7.00 hod. presunuté z katedrály do kapln-
ky sv. Michala z dôvodu príprav osláv.

Prosíme všetkých zúčastnených na 
oslavách, aby rešpektovali pokyny uspo-
riadateľov. V prípade, že nevojdete do 
katedrály, môžete využiť priestory vedľa 
katedrály, kde bude slávnosť vysielaná cez 
veľkoplošnú obrazovku.

7.9.2019 - SObOtA - KAtedRÁLA 8.9.2019 - NedeĽA - PReMONštRÁti

10.00
Slávnostná sv. omša 
J.E. Mons. Bernard Bober 
arcibiskup-metropolita

10.00
Slávnostná sv. omša 
J.Em. Mons. Péter kardinál Erdő 
prímas Maďarska

9.00
Fatimské večeradlo 
J.E. Mons. Marek Forgáč
pomocný biskup



Farské oznamy trojdnia i odpustovej slávnosti budeme 
modliť za chorých.

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.

Stretnutie členov Spoločenstva Naj-
svätejšieho Srdca

Stretnutie členov Spoločenstva Naj-
svätejšieho Srdca Ježišovho z Košíc a oko-
lia sa uskutoční v piatok 6.9.2019 o 17.30 
hod. v zasadačke u Jezuitov, Komenského 
14. Stretnutie sa zakončí sv. omšou za čle-
nov Spoločenstva o 18.30.

Výročie blahorečenia Matky Márie Al-
fonzy sestier Vykupiteliek

Duchovná rodina so sestrami z kongre-
gácie Božského Vykupiteľa, pri príležitosti 
významnej udalosti - prvého výročia bla-
horečenia Matky Alfonzy Márie Vás pozý-
va na ďakovnú svätú omšu 10. septembra 
2019 o 18.00 hod. do Dómu sv. Alžbety 
v Košiciach.

Výročie posviacky katedrálneho chrá-
mu sv. Alžbety Uhorskej

V piatok 6.9.2019 oslávime v našej ka-
tedrále výročie posvätenia chrámu. Je to 
veľký sviatok pre našu farnosť, ako aj pre 
celú diecézu, pretože katedrála je matkou 
všetkých chrámov diecézy. 

Srdečne vás pozývame na sv. omšu 
spojenú s Korunkou Božieho milosrden-
stva o 15.00 hod. a potom na sv. omšu 
spojenú s Vešperami o 18.00 hod.

Spovedná služba v dóme sv. Alžbety
Spovedná služba v doobedňajších ho-

dinách od 9.00 - 11.30 v pracovných dňoch 
v Dóme sv. Alžbety začne od pondelka 
9.9.2019.

Autobusom na Národný pochod za ži-
vot

Po štyroch rokoch zopakujeme našu 
výzvu k absolútnej ochrane ľudského živo-
ta na Národnom pochode za život v ne-
deľu 22. 9. 2019. Využime rôzne spôsoby 
dopravy. Spojme to s návštevou našich 
príbuzných alebo známych v Bratislave. 

Ak hľadáte lacný a rýchly variant účas-
ti na Národnom pochode, využite nami 
objednaný autobus: 05:00 odchod z Ko-
šíc; 09:00 sv. omša vo Zvolene; 13:00 účasť 
na Národnom pochode v Bratislave; 17:00 
odchod z Bratislavy.

Cestovné: 25€/osoba. 
Registrácia a platba: v sakristii Dómu 

sv. Alžbety.

Sv. omša na cintoríne Rozália
V kaplnke sv Rozálie na cintorine sv. 

Rozálie bude slúžená v nedeľu 1.9. sv. 
omša za zosnulých o 15:15. Zároveň začne 
Trojdnie k sv. Rozálii.

trojdnie modlitieb proti epidemiám, 
moru a chorobám na cintoríne Rozália

Od 01.09.2019 začína Trojdnie mod-
litieb k sv. Rozálii, patrónke proti epidé-
miám, moru a chorobám. Sv. Rozália je 
ochrankyňou obyvateľov mesta Košice od 
roku 1715 od moru a epidémií. Sv. omše 
od 02.09. do 4.09.2019 budú  v kaplnke sv. 
Rozálie o 16.00h. Modlitba sv. ruženca od 
15:15h. V stredu 04.09.2019 bude odpus-
tová slávnosť sv. Rozálie o 16:00 a ruže-
nec o 15:15. Zároveň sa každý deň počas 
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Liturgický prehľad na 22. týždeň v období cez rok
deň Liturgická spomienka Liturgické čítania

Ne
01.09. 22. NedeĽA V CezROčNOM ObdObí

č1: Sir 3, 19-21. 30-31
Ž: Ž 68, 4-5ac. 6-7b. 10-11
č2: Hebr 12, 18-19. 22-24a
ev: Lk 14, 1. 7-14

Po
02.09. Pondelok 22. týždňa v Cezročnom období

č1: 1 Sol 4, 13-17
Ž: Ž 96, 1+3. 4-5. 11-12. 12b-13
ev: Lk 4, 16-30

Ut
03.09.

Svätého Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
spomienka

č1: 1 Sol 5, 1-6. 9-11
Ž: Ž 27, 1. 4. 13-14
ev: Lk 4, 31-37

St
04.09. Streda 22. týždňa v Cezročnom období

č1: Kol 1, 1-8
Ž: Ž 52, 10. 11
ev: Lk 4, 38-44

št
05.09. Štvrtok 22. týždňa v Cezročnom období

č1: Kol 1, 9-14
Ž: Ž 98, 2-3b. 3c-4. 5-6
ev: Lk 5, 1-11

Pi
06.09.

VýROčie POSViACKy KAtedRÁLNehO ChRÁMU 
SV. ALŽbety UhORSKej
slávnosť

č1: Kol 1, 15-20
Ž: Ž 100, 2. 3. 4. 5
ev: Lk 5, 33-39

So
07.09.

SVätýCh MARKA KRiŽiNA, MeLiChARA GRO-
dzieCKehO A šteFANA PONGRÁCzA, KňAzOV 
A MUčeNíKOV
slávnosť

č1: Kol 1, 21-23
Ž: Ž 54, 3-4. 6+8
ev: Lk 6, 1-5

Ne
08.09. 23. NedeĽA V CezROčNOM ObdObí

č1: Múd 9, 13-18
Ž: Ž 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14+17
č2: Flm 9b-10. 12-17
ev: Lk 14, 25-33

Nedeľné sv. omše pre rodiny s deťmi 
u Uršulínok

Po letnej prestávke Vás znova pozý-
vame 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 kaž-
dej sv. omši máte možnosť 
využiť priestory kláštora 
sestier uršulínok k rozho-
voru, detskej hre, káve, čaju 
či super čokoláde. Zároveň 
vás pozývame využiť svoje 
dary v službe druhým. Po-
núkame možnosť zapojiť sa 
do liturgie čítaním Božie-
ho slova, spevom žalmov, 
miništrovaním, spevom 
v speváckom zbore, či pro-
stredníctvom iných aktivít.  

Zároveň od septembra 
spúšťame možnosť pre deti 
ZŠ zapojiť sa do detských 

stretiek. Stretká pre chlapcov a dievčatá 
sú každý piatok od 16.00 hod. v priesto-
roch kláštora sestier uršulínok. 

Tešia sa na vás o. Peter, sestry uršulín-
ky, detský zbor a celý organizačný tím.

Sv. omša s prosbou 
o požehnanie v novom 
školskom roku

V nedeľu 8.9.2019 
o 10.00 hod. v kostole Ur-
šulínok budeme spolu pri 
sv. omší prosiť o požeh-
nanie a ochranu v novom 
šk. roku pre deti, učiteľov, 
vychovávateľov, rodičov 
a všetkých, ktorí sú zapo-
jení do výchovy a formá-
cie detí. Pozývame všetky 
deti, aby si na sv. omšu pri-
niesli svoje školské aktov-
ky, ruksáky či kabely, ktoré 
v závere sv. omše požeh-
náme. 


