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28/19 – 08.09.2019

Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach

Vás pozýva na 

tomášovskú akadémiu
pri príležitosti 400. výročia smrti

sv. Košických mučeníkov.

Hlavný bod programu bude

diskusia o mučeníctve v minulosti aj v súčasnosti
s Františkom Mikloškom a Vladimírom Palkom.

Teologická fakulta – Aula sv. Košických mučeníkov
nedeľa 15.9.2019 o 16:00





Farské oznamy vania v našej farnosti, môžu sa nahlásiť 
v čase úradných hodín na farskom úrade 
do 21.09.2019. Stretnutia prípravy na bir-
movku prebiehajú každú nedeľu v kostole 
sestier Uršulínok na Mäsiarskej ulici, so za-
čiatkom o 15.00 hod. Prvé stretnutie bude 
v nedeľu dňa 22.09.2019.

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.

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.

CK TRINITY ponúka
Libanon s opátom Martinom Štrbákom
 26.09. - 06.10.2019
Púť do Izraela + Mŕtve more    
 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

Slávenie 400 výročia smrti sv. Košic-
kých mučeníkov u Premonštrátov

Pozývame na slávenie Veľkého jubilea 
400 rokov od smrti Svätých Košických mu-
čeníkov v Premonštrátskom kostole.

V nedeľu 8.9.2019 v premonštrátskom 
kostole Najsvätejšej Trojice o 8.30 hod. 
bude svätá omša ku cti Svätých Košických 
mučeníkov, ktorú bude sláviť páter Rudolf 
Uher, provinciál Spoločnosti Ježišovej na 
Slovensku. Počas svätej omše bude účin-
kovať spevácky zbor Chorus Salvatoris 
z Jezuitského kostola v Bratislave.

O 10.00 hod. bude sláviť slávnostnú sv. 
omšu J. Em. Mons. Péter Erdő, prímas ma-
ďarska. Počas svätej omše bude účinkovať 
spevácky zbor Csermely korus z Košíc.

O 17.00 hod. bude koncert na počesť 
Svätých Košických mučeníkov, na ktorom 
vystúpi spevácky zbor Chorus Salvatoris 
z Jezuitského kostola v Bratislave.

Svet potrebuje Lásku
Rehoľa Premonštrátov a Spoločnosť 

Ježišova v Košiciach pri príležitosti 400. 
výročia smrti sv. Košických mučeníkov 
Vás pozývajú na hudobno-slovné pásmo 
s názvom: "Svet potrebuje Lásku - Obnov-
me túžbu po vernosti" v pondelok 9. sep-
tembra 2019 o 19.30 v Premonštrátskom 
kostole Najsvätejšej Trojice v Košiciach. 
Účinkujú: Peter Paul Pačut, Soňa Hanzl - 
Kopčánová, Peter Stašák, Janka Hrubov-
čáková a ženské trio.

Zbierka na rádio LUMEN
Na budúcu nedeľu 15.9.2019 sa usku-

toční pravidelná zbierka na rádio LUMEN. 
Rádio je častokrát jediným spoločníkom 
a prostredníkom medzi starými či trpiaci-
mi a spoločenstvom Cirkvi.

Príprava na sviatosť birmovania pre 
stredoškolákov

Stredoškoláci, ktorí chcú v tom-
to školskom roku prijať sviatosť birmo-

Vďaka sponzorom, ktorým záleží na ochrane ľudského života, Vám môžeme po-
núknuť dopravu na Národný pochod za život ZDARMA. 

Ak hľadáte lacný a rýchly spôsob účasti na Národnom pochode, využite nami 
objednaný autobus: 05:00 odchod z Košíc; 09:00 sv. omša vo Zvolene; 13:00 účasť 
na Národnom pochode za život; 17:00 odchod z Bratislavy.

Registrácia a platba: v sakristii Dómu sv. Alžbety

Autobusom ZDARMA na Národný pochod za život
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Liturgický prehľad na 23. týždeň v období cez rok
Deň Liturgická spomienka Liturgické čítania

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

Po
09.09. Pondelok 23. týždňa v Cezročnom období

č1: Kol 1, 24 – 2, 3
Ž: Ž 62, 6-7. 9
Ev: Lk 6, 6-11

Ut
10.09. Utorok 23. týždňa v Cezročnom období

č1: Kol 2, 6-15
Ž: Ž 145, 1-2. 8-9. 10-11
Ev: Lk 6, 12-19

St
11.09. Streda 23. týždňa v Cezročnom období

č1: Kol 3, 1-11
Ž: Ž 145, 2-3. 10-11. 12-13b
Ev: Lk 6, 20-26

Št
12.09.

Najsvätejšieho mena Panny Márie
ľubovoľná spomienka

č1: Kol 3, 12-17
Ž: Ž 150, 1-2. 3-4. 5
Ev: Lk 6, 27-38

Pi
13.09.

Svätého Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

č1: 1 Tim 1, 1-2. 12-14
Ž: Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 11
Ev: Lk 6, 39-42

So
14.09.

Povýšenie Svätého kríža
sviatok

č1: Nm 21, 4c-9
Ž: Ž 78, 1-2. 34-35. 36-37. 38
Ev: Jn 3, 13-17

Ne
15.09.

SEDEMBoLESTNEj PANNY MáRIE, 
PATRóNKY SLoVENSKA
slávnosť

č1: Sk 1, 12-14
Ž: Lk 1, 46-55
č2: 1 Pt 4, 13-16
Ev: Jn 19, 25-27

Nedeľné sv. omše pre rodiny s deťmi u Ur-
šulínok

Pozývame Vás na nedeľné sv. omše, kto-
ré sú zvlášť zamerané na rodiny s deťmi. Sv. 
omše sú každú nedeľu o 10.00 hod. v Uršulín-
skom kostole. Po každej sv. omši máte mož-
nosť využiť priestory kláštora sestier uršulínok 
k rozhovoru, detskej hre, káve, čaju či super 
čokoláde. Ponúkame možnosť zapojiť sa do li-
turgie čítaním Božieho slova, spevom žalmov, 
miništrovaním, spevom v speváckom zbore, či 
prostredníctvom iných aktivít.  

Zároveň od septembra spúšťame mož-
nosť pre deti ZŠ zapojiť sa do detských stre-
tiek. Stretká pre chlapcov a dievčatá sú každý 
piatok od 16.00 hod. v priestoroch kláštora 
sestier uršulínok. 

Ahojte! Prázdniny sa skončili a tak sme 
tu opäť s novými úlohami. Tento týždeň tu 
máme takú ľahšiu. Vymaľujte obrázok a skús-
te sa s rodičmi porozprávať, prečo je dôležité 
vždy myslieť na dôsledky nášho konania.

Detské okienko
Lk 14, 25 - 33

Zbierka na rádio LUMEN


