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31/19 – 29.09.2019

Mimoriadny misijný mesiac október 2019

ModlitbaMMM 2019:
Nebeský Otče,
keď tvoj Syn, náš Pán Ježiš Kristus, vstal z mŕtvych,
odovzdal svojim učeníkom dôležité poslanie:
„Choďte teda a robte mi učeníkov z ľudí všetkých národov.“
Pripomínaš nám, že mocou krstu
máme účasť na misijnom poslaní Cirkvi a nesieme za ňu zodpovednosť.
Daj nám dary Ducha Svätého,
aby sme s odvahou a rozhodnosťou svedčili o evanjeliu.
Poslanie, ktoré zveril Ježiš Kristus svojej Cirkvi, nie je ešte zavŕšené, preto ťa prosíme o nové
myšlienky a účinné formy,
ako prinášať do dnešného sveta
život a svetlo.
Pomôž nám, nech všetky národy
zakúsia spasiteľnú lásku
a milosrdenstvo Ježiša Krista,
ktorý s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým
po všetky veky vekov. Amen.

Z myšlienok na tento týždeň:
Ježiša neprijali v iste samaritánskej dedine, lebo mal namierené do Jeruzalema. Keď
to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane,
máme povedať, aby zostúpil oheň z neba
a zničil ich?“ On sa obrátil a pokarhal ich. (Lk
9, 54)
Sv. Terézia z Lisieux je patrónkou misií, hoci sama na misiách nikdy nebola.
O svojom poslaní povedala: „Keď som
rozjímala o tajomnom tele Cirkvi, nespoznávala som sa ani v jednom úde, ktoré
spomína svätý Pavol, alebo lepšie, chcela som sa vidieť vo všetkých. Až v láske
som našla os môjho povolania. Pochopila som, že Cirkev má telo zložené z rozličných údov, ale aj to, že v tomto tele
nechýba nevyhnutne potrebný a veľmi
vznešený úd. Pochopila som, že Cirkev má
srdce, a že toto srdce horí láskou. Pochopila som, že iba láska núti údy Cirkvi do činnosti, no keby táto láska vyhasla, apoštoli
by už viac nezvestovali evanjelium a mučeníci by už neprelievali krv. Zbadala som
a spoznala, že láska v sebe zahŕňa všetky
povolania, že láska je všetko, že ona obsahuje všetky časy a miesta, jedným slovom, že láska je večná. Opojená najväčšou
radosťou som vtedy vykríkla: Ježišu, moja
láska, konečne som našla svoje povolanie:
mojím povolaním je láska. Áno, našla som
svoje miesto v Cirkvi. Toto miesto si mi dal
ty, môj Bože.“ Nakoľko si uvedomuješ svoje miesto v Cirkvi a svoje povolanie k láske? Vnímaš sa ako úd tajomného Kristovho
tela?
„V srdci Cirkvi, mojej matky, ja budem láskou, a tak budem všetkým a moja túžba sa
splní.“ (Sv. Terézia z Lisieux)

Viac na:
www.ke-arcidieceza.sk

Farské oznamy
Zbierka na rádio LUMEN
dňa 15. 09. 2019
Dóm sv. Alžbety		
500,00 €
Uršulínky		
226,00 €
Krista Kráľa		
205,80 €
Seminár			189,26 €
Dominikáni		
554,37 €
Jezuiti			500,00 €
Arcidiecézna charita
36,63 €
Železničná nemocnica
20,00 €
Geriatria		
80,00 €
Spolu			
2 312,06 €
Mimoriadny misijný mesiac október
2019
V októbri 2019 pozýva Svätý Otec
František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného
mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym
a novým spôsobom priniesli tému misie
medzi ľudí. Viera je posilnená, keď je daná
iným.
Každý pokrstený je zároveň poslaný oznamovať radostnú zvesť o vykúpení. Október 2019 je mimoriadnym časom
modlitby, premýšľania a akcie.
Rôzne zamyslenia, modlitby a aktivity
si môžete pozrieť na stránke košickej arcidiecézy www.ke-arcidieceza.sk
Pravidelné sv. omše v Kostole Krista
Kráľa
Pozývame vás pravidelne na sv. omše
každý štvrtok večer o 17.00 hod. do kostola Krista Kráľa. Tieto sv. omše budú od
októbra venované zvlášť pre prvoprijímajúcich a ich rodičov.
Októbrová pobožnosť
V mesiaci október si zvlášť pripomíname úctu k Panne Márii prostredníctvom
modlitby posvätného ruženca. Ruženec je

evanjeliová modlitba, ktorá rozvíja a dáva
najavo, akým spôsobom sa Božie Slovo
z milosrdného Božieho rozhodnutia zapojilo do ľudských osudov a uskutočnilo dielo
vykúpenia. Preto je to vonkoncom modlitba zameraná na Krista - kristocentrická
modlitba.
Úplné odpustky v mesiaci október
môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine.
Podmienky:
1. pomodliť sa jeden ruženec
2. pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách
3. modlitba na príhovor Sv. Otca
V katedrále sv. Alžbety sa budeme modlievať posvätný ruženec každý deň o 17.30hod.
Príprava na 1. sv. prijímanie
Pozývame všetkých tretiakov ZŠ a ich
rodičov k príprave na sviatosť zmierenia a sviatosť Eucharistie. Prvá sv. omša
a stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich
sa uskutoční vo štvrtok 3.10.2019 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
CK TRINITY ponúka
LIBANON odlet z Košíc
cena: 590 EUR
22.5. – 26.5.2020
Púť do Izraela +Jordánska odlet Košice
cena: 685 EUR
29.2. – 7.3.2020
Izrael – Púť do Svätej zeme odlet Košice
cena: 670 EUR
7.3. – 14.3.2020
O programoch a cenách sa môžete informovať v:
CK TRINITY, Kováčska 28, 040 01 Košice,
tel: 055/ 625 28 20, www.cktrinity.sk

Obmedzenia počas budúcotýždňového
maratónu mieru v Košiciach
Na budúci týždeň v nedeľu 6.10.2019 sa bude v Košiciach konať Medzinárodný maratón mieru v čase od 8.50 do 15.00 hod.
Počas priebehu maratónu platia niektoré obmedzenia vstupu
do katedrály sv. Alžbety. Prosíme veriacich, aby pri sv. omšiach
o 9.00 a 10.30 hod. využili k vchodu aj východu z katedrály južný a severný vchod. Hlavný vchod do katedrály bude zatvorený.
V tomto roku Maratónsky klub postaví v priestoroch Alžbetinej
a Mlynskej ulice dva nadchody pre chdocov, ktoré podstatne
zjednodušia pohyb chodcov v tomto exponovanom mieste. Tiež
počítajte s tým, že vám cesta na sv. omšu do centra mesta môže
trvať dlhšie. Prosíme o rešpektovanie usmernení organizátorov.

Liturgický prehľad na 26. týždeň v období cez rok
Deň

Liturgická spomienka
26. nedeľa v Cezročnom období

Liturgické čítania
Č1: Am 6, 1ab. 4-7
Ž: Ž 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10
Č2: 1 Tim 6, 11-16
Ev: Lk 16, 19-31

Ne
29.09.

Sv. Michala, Gabriela a rafaela,
archanjelov
odpustová slávnosť

Po
30.09.

Svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka

Č1: Zach 8, 1-8
Ž: Ž 102, 16-18. 19-21. 22-29
Ev: Lk 9, 46-50

Ut
01.10.

Svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux),
panny a učiteľky Cirkvi; spomienka

Č1: Zach 8, 20-2
Ž: Ž 87, 1-3. 4-5. 6-7
Ev: Lk 9, 51-56

St
02.10.

Svätých anjelov strážcov

Č1: Ex 23, 20-23a
Ž: Ž 91, 1-2. 3-4. 5-6. 10-11
Ev: Mt 18, 1-5. 10

Št
03.10.

Štvrtok 26. týždňa v Cezročnom období

Č1: Neh 8, 1-4a. 5-6. 7b-12
Ž: Ž 19, 8. 9. 10. 11
Ev: Lk 10, 1-12

Pi
04.10.

Svätého Františka Assiského
spomienka

Č1: Bar 1, 15-22
Ž: Ž 79, 1-2. 3-5. 8. 9
Ev: Lk 10, 13-16

So
05.10.

Svätej Faustíny Kowalskej, panny
ľub. spomienka

Č1: Bar 4, 5-12. 27-29
Ž: Ž 69, 33-35. 36-37
Ev: Lk 10, 17-24

27. nedeľa v Cezročnom období

Č1: Hab 1, 2-3; 2, 2-4
Ž: Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9
Č2: 2 Tim 1, 6-8. 13-14
Ev: Lk 17, 5-10

Ne
06.10.

Detské okienko
Lk 16, 19 - 31
Čaute deti! V dnešnom evanjeliu sa dočítame o živote dvoch
ľudí. Jedným z nich je Lazár, ktorý mal veľmi ťažký pozemský život. Pomôžte mu teda nájsť cestu
bludiskom, aby sa stretol s otcom
Abrahámom.
Oslávme Pána spevom
Srdečne pozývame všetky detičky a mládež, ktoré by sa chceli zapojiť do zboru či už spevom
alebo hraním na hudobný nástroj. Skúšku budeme mať v nedeľu o 9:00 (hodinu pred sv. omšou).
Vchod z Hlavnej ulice cez internát.
Poprosím zvoňte na vrátnicu. Tešíme sa na vás.
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