Dobrovoľný príspevok na vydávanie: 0,07€

29/19 – 15.09.2019

Farské oznamy
Zbierka na rádio LUMEN
Dnes, nedeľu 15.9.2019 sa uskutoční pravidelná zbierka na rádio LUMEN.
Rádio je častokrát jediným spoločníkom
a prostredníkom medzi starými či trpiacimi a spoločenstvom Cirkvi.
Mariánska sobota u Dominikánov
Bratia dominikáni srdečne pozývajú
na mariánsku sobotu, ktorá sa bude konať v sobotu 21. septembra v dominikánskom kostole v Košiciach. Program začína
o 10:00 hod. posvätným ružencom, pokračuje prednáškou na tému: Ježišovo utrpenie v Getsemanskej záhrade (P. Rafael
Tresa, OP). Nebude chýbať ani biblický ruženec. Sv. omša začína o 12: 15 hod., po
ktorej nasleduje krátka adorácia. Na záver pozývame všetkých pútnikov na malé
agapé do DKC Veritas.
Magnetky a tašky s nápisom Milujem
život - v sakristii
Národný pochod za život môžete podporiť aj na diaľku - zakúpením propagačných predmetov pre Vás, alebo ako darček
pre iných. Vyše 50% z ceny ide na podporu verejnej zbierky určenej na Národný pochod za život.
Ponúkame Vám magnetku (1€) a nákupnú tašku (5€). Obidve s nápisom Milujem život. Môžete si ich zakúpiť v sakristii
kostolov našej farnosti.
Ak máte záujem o tričko s týmto motívom, dá sa objednať na webovej stránke
ver.sk
Príprava na 1. sv. prijímanie
Pozývame všetkých tretiakov ZŠ a ich
rodičov k príprave na sviatosť zmiere-

nia a sviatosť Eucharistie. Prvá sv. omša
a stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich sa
uskutoční vo štvrtok 26.9.2019 o 17.00 hod.
v kostole Krista Kráľa na Moyzesovej ulici. Prosíme, aby rodičia vyplnili online prihlášku svojho dieťaťa a tým ho oficiálne
prihlásili na prípravu. Prihlášku nájdete na:
www.domsvalzbety.sk
Príprava na sviatosť birmovania pre
stredoškolákov
Stredoškoláci, ktorí chcú v tomto školskom roku prijať sviatosť birmovania v našej farnosti, môžu sa nahlásiť
v čase úradných hodín na farskom úrade
do 21.09.2019. Stretnutia prípravy na birmovku prebiehajú každú nedeľu v kostole
sestier Uršulínok na Mäsiarskej ulici, so začiatkom o 15.00 hod. Prvé stretnutie bude
v nedeľu dňa 22.09.2019.
Benefičný koncert na podporu onkohematologických pacientov
Slovenská myelómová spoločnosť,
Klub pacientov Košice, organizuje 2. ročník benefičného koncertu "Otvor srdce"
v prospech onkohematologických pacientov. Benefičný večer sa uskutoční 25.9.2019
o 18,00 h. v Evanjelickom kostole na Mlynskej ulici v Košiciach pod záštitou predsedu
Košického samosprávneho kraja. Účinkujúci: No Name, Nostro Canto-spevácky
zbor, Tatiana Paľovčíková-soprán, Tomáš
Potokár-husle, Júlia Grejtáková-klavír, študenti Konzervatória J. Adamoviča Košice.
Srdečne Vás pozývame. Vstupné dobrovoľné.

Poďakovanie
Rímskokatolícka farnosť sv. Alžbety Uhorskej, Košice sa v roku 2019 uchádzala
o poskytnutie dotácie z rozpočtu Košického samosprávneho kraja na financovanie
reštaurovania bočného Oltára sv. Antona Paduánskeho, ktorý je hnuteľnou národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v ÚZPF SR č. 847/1-10 a umiestnený v Južnej lodi
Dómu sv. Alžbety v Košiciach.
Košický samosprávny kraj, zastúpený Ing. Rastislavom TRNKOM, predsedom podľa všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií, nám na základe Zmluvy č. 85/2019 – VZN o poskytovaní dotácie na
realizáciu projektu „Reštaurovanie – Oltár bočný sv. Antona z Padovy“ dotáciu poskytol a prispel finančnou čiastkou vo výške 8 000 €.
Rímskokatolícka farnosť sv. Alžbety Uhorskej, Košice, zastúpená Mons. ThLic. Františkom Šándorom, dekanom-farárom vyslovuje poďakovanie za finančný príspevok vo
výške 8 000 €. Vďaka poskytnutej dotácií na financovanie časti realizácie projektu sa
bočný Oltár sv. Antona z Padovy môže po reštaurovaní vrátiť do katedrály na svoje
miesto. Ďakujeme.

Liturgický prehľad na 24. týždeň v období cez rok
Deň

Liturgická spomienka

Liturgické čítania

Ne
15.09.

Sedembolestnej Panny Márie,
patrónky Slovenska
slávnosť
Zbierka na rádio LUMEN

Č1: Sk 1, 12-14
Ž: Lk 1, 46-55
Č2: 1 Pt 4, 13-16
Ev: Jn 19, 25-27

Po
16.09.

Svätých Kornélia, pápeža, a Cypriána,
biskupa, mučeníkov
spomienka

Č1: 1 Tim 2, 1-8
Ž: Ž 28, 2. 7. 8-9
Ev: Lk 7, 1-10

Ut
17.09.

Utorok 24. týždňa v Cezročnom období

Č1: 1 Tim 3, 1-13
Ž: Ž 101, 1-2b. 2c-3b. 5. 6
Ev: Lk 7, 11-17

St
18.09.

Streda 24. týždňa v Cezročnom období

Č1: 1 Tim 3, 14-16
Ž: Ž 111, 1-2. 3-4. 5-6
Ev: Lk 7, 31-35

Št
19.09.

Svätého Januára, biskupa a mučeníka
ľubovoľná spomienka

Č1: 1 Tim 4, 12-16
Ž: Ž 111, 7-8. 9. 10
Ev: Lk 7, 36-50

Pi
20.09.

Svätých Ondreja Kima Taegona, kňaza,
Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov
spomienka

Č1: 1 Tim 6, 2c-12
Ž: Ž 49, 6-7. 8-10. 17-18. 19-20
Ev: Lk 8, 1-3

So
21.09.

Svätého Matúša, apoštola a evanjelistu
sviatok

Č1: Ef 4, 1-7. 11-13
Ž: Ž 19, 2-3. 4-5
Ev: Mt 9, 9-13

Ne
22.09.

25. nedeľa v Cezročnom období

Č1: Am 8, 4-7
Ž: Ž 113, 1-2. 4-6. 7-8
Č2: 1 Tim 2, 1-8
Ev: Lk 16, 1-13

Detské okienko
Jn 19, 25 - 27
Čaute deti! Keďže je dnes sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska,
pripravili sme si pre Vás mariánsku úlohu. Viete
ako sa volá modlitba, pri ktorej sa päťdesiatkrát pomodlíme Zdravas’ Mária? Na obrázku je
pomôcka, ktorú môžeme pri tejto modlitbe použiť. Za každý jeden desiatok si môžete vymaľovať 10 malých guľôčok. A viete, akú modlitbu
sa modlíme pri veľkých guľôčkach?
Skúste sa dnes doma v rodine pomodliť túto
modlitbu a tak prosiť o Božiu pomoc aj prostredníctvom našej mamky Márie.
Odpustová slávnosť sv. Michala - archanjela u Uršulínok
Spoločenstvo detských a rodinných sv. omší pri kostole
Uršulínok vás pozýva na odpustovú slávnosť ku cti sv. Michala, archanjela v nedeľu 29. septembra 2019 o 10.00 hod. Sv.
omšu bude celebrovať Vdp. Cyril Hišem, dekan Teologickej
fakulty KU. Duchovný otec je jedným z prvých zakladateľov
týchto omší v Uršulínskom kostole. Po sv. omši vás pozývame
na spoločné Agapé v priestoroch uršulínskeho kláštora.
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