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Mimoriadny misijný mesiac október 2019

ModlitbaMMM 2019:

Nebeský Otče,
keď tvoj Syn, náš Pán Ježiš Kris-
tus, vstal z mŕtvych,
odovzdal svojim učeníkom dôle-
žité poslanie:
„Choďte teda a robte mi učení-
kov z ľudí všetkých národov.“
Pripomínaš nám, že mocou krstu
máme účasť na misijnom posla-
ní Cirkvi a nesieme za ňu zodpo-
vednosť.
Daj nám dary Ducha Svätého,
aby sme s odvahou a rozhod-
nosťou svedčili o evanjeliu.
Poslanie, ktoré zveril Ježiš Kris-
tus svojej Cirkvi, nie je ešte za-
vŕšené, 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.

Viac na: 
www.ke-arcidieceza.sk

Z myšlienok na tento týždeň:

Pán vravel: „Keď urobíte všetko, čo sa vám 
prikázalo, povedzte: ‚Sme neužitoční sluho-
via; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.‘“ 
(Lk 17,10)

Pierre Toussaint sa narodil na Haiti ako 
otrok. So svojím pánom prišiel do New 
Yorku. Potom, čo získal slobodu, sa stal 
renomovaným kaderníkom newyorskej 
smotánky. Povzbudený náukou evanjelia 
takmer všetok svoj zisk rozdal na charita-
tívne diela a bol veľkým podporovateľom 
pri výstavbe starej katedrály Sv. Patrika. 
Bol nápomocný tak čiernym, ako aj bielym 
obyvateľom mesta. Jeho jediným krité-
riom bola pomoc núdznemu. Jeho man-
želka učila siroty čítať a písať v ich dome. 
Vo voľnom čase sa zase spoločne starali 
o bezdomovcov a opustených ľudí vo svo-
jom okolí. Jeho dobré srdce z neho spra-
vilo najznámejšieho a najobľúbenejšieho 
katolíka mesta. Nebola to len jeho veľko-
dušnosť a služba, ktoré z tohto muža spra-
vili svätca. V prvom rade to bol jeho vzťah 
ku Kristovi. 66 rokov denne chodieval na 
svätú omšu, sýtil sa Eucharistiou a medi-
toval nad Božím Slovom, ktoré sa mu stalo 
inšpiráciou v mnohých jeho dielach. Svät-
ci rastú vďaka modlitbe a blízkosti Krista, 
od ktorého sa môžu mnohému priučiť. Ak 
by si dnes pozrel do diára, koľko priestoru 
máš v ňom vyhradeného pre Ježiša? „Naj-
lepším spôsobom na rozlíšenie toho, či 
je naša cesta modlitby autentická, je po-
zrieť sa, do akej miery sa náš život mení vo 
svetle milosrdenstva. Pretože milosrden-
stvo nie je len spôsob, akým koná Otec, 
ale stáva sa kritériom na pochopenie, kto 
sú jeho skutoční synovia.“ Pápež František





Farské oznamy
3. modlitba na príhovor Sv. Otca
V katedrále sv. Alžbety sa budeme modlie-

vať posvätný ruženec každý deň o 17.30hod.

Prezentacia knihy Miloša Urigu "Nové 
srdce"

Kniha je výpoveďou muža o jeho osob-
nom vzťahu k Bohu, ktorého spoznal počas 
výkonu doživotného trestu. Je hmatatel'-
ným prejavom Božieho milosrdenstva. 

Prezentácia knihy sa uskutoční v stre-
du 9.10.2019 o 17.15 h. v átriu Teologickej 
fakulty Katolíckej univerzity na Hlavnej 89 
v Košiciach.

Diskusiu bude viesť Soňa Vancáková, 
ktorá sa venuje odsúdeným l'uďom vo väz-
niciach. Unikátnu publikáciu, jedinú toh-
to druhu na Slovensku, si môžete zakúpiť 
priamo počas prezentácie aj s podpisom 
spoluautorky.

Pozvánka na vedeckú konferenciu 
„Mládež v zmenách a hodnotová orientá-
cia bl. Sáry Salkaházi“ 

Katolícka univerzita v Ružomberku, 
Teologická fakulta v Košiciach – Katedra 
spoločenských vied, Vysoká škola zdra-
votníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 
v Bratislave, Uczelnia Nauk Społecznych w 
Łodzi a Spoločnosť sociálnych sestier Vás 
pozývajú na medzinárodnú vedeckú kon-
ferenciu Mládež v zmenách a hodnotová 
orientácia bl. Sáry Salkaházi (XIII. ročník), 
ktorá sa bude konať dňa 11. októbra 2019 
na Teologickej fakulte v Košiciach, Kato-
líckej univerzity v Ružomberku, Hlavná  89, 
KOŠICE v malej aule TF KU. Viac na www.
ke-arcidieceza.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 infor-
movať v:
CK TRINITY, Kováčska 28, 040 01 Košice, 
tel: 055/ 625 28 20, www.cktrinity.sk

Jubilujúci manželia v katedrále
V tomto roku sa po prvý krát uskutoční 

spoločná ďakovná sv. omša za jubilujúcich 
manželov našej arcidiecézy, ktorísi v tom-
to roku pripomínajú 50., 60. a 65. výročie 
manželstva. Sv. omšu bude sláviť otec ar-
cibiskup Mons. Bernard Bober, v nedeľu, 
13. októbra 2019 o 15.00 hod. Pozývame 
všetkých veriacich osláviť tento vzácny 
sviatok.

Mimoriadny misijný mesiac október 
2019

V októbri 2019 pozýva Svätý Otec 
František všetkých pokrstených kresťa-
nov 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 posla-
ný oznamovať radostnú zvesť o vykúpe-
ní. Október 2019 je mimoriadnym časom 
modlitby, premýšľania a akcie.

Rôzne zamyslenia, modlitby a aktivity 
si môžete pozrieť na stránke košickej arci-
diecézy 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 kos-
tola Krista Kráľa. Tieto sv. omše budú od 
októbra venované zvlášť pre prvoprijíma-
júcich a ich rodičov. Taktiež v kostole Kris-
ta Kráľa bude pravidelne sv. omša aj na 
prvý piatok mesiaca o 17.00 hod., pred 
ktorou môžete od 16.00 hod. využiť mož-
nosť sviatosti zmierenia.

Októbrová pobožnosť
V mesiaci október si zvlášť pripomína-

me 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 zapo-
jilo do ľudských osudov a uskutočnilo dielo 
vykúpenia. Preto je to vonkoncom modlit-
ba zameraná na Krista - kristocentrická 
modlitba. 

Úplné odpustky v mesiaci október 
môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kos-
tole, v kaplnke alebo v rodine. 

Podmienky: 
1. pomodliť sa jeden ruženec
2. pridať nábožné rozjímanie o tajom-

stvách
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Liturgický prehľad na 27. týždeň v období cez rok
Deň Liturgická spomienka Liturgické čítania

Ne
06.10. 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

Po
07.10.

Ružencovej Panny Márie
spomienka

č1: Sk 1, 12-14
Ž: Lk 1, 46-55
ev: Lk 1, 26-38

Ut
08.10. Utorok 27. týždňa v Cezročnom období

č1: Jon 3, 1-10
Ž: Ž 130, 1-2. 3-4. 7b-8
ev: Lk 10, 38-42

St
09.10. Streda 27. týždňa v Cezročnom období

č1: Jon 4, 1-11
Ž: Ž 86, 3-4. 5-6. 9-10
ev: Lk 11, 1-4

Št
10.10. Štvrtok 27. týždňa v Cezročnom období

č1: Mal 3, 13-20a
Ž: Ž 1, 1-2. 3. 4+6
ev: Lk 11, 5-13

Pi
11.10.

Svätého Jána XXIII., pápeža
spomienka

č1: Joel 1, 13-15; 2, 1-2
Ž: Ž 9, 2-3. 6+16. 8-9
ev: Lk 11, 15-26

So
12.10. Sobota 27. týždňa v Cezročnom období

č1: Joel 4, 12-21
Ž: Ž 97, 1-2. 5-6. 11-12
ev: Lk 11, 27-28

Ne
13.10. 28. NeDeľa v CeZROčNOM ObDObí

č1: 2 Kr 5, 14-17
Ž: Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4
č2: 2 Tim 2, 8-13
ev: Lk 17, 11-19

Detské okienko
Lk 17, 5-10

Čaute všetci! Dnes môžeme v evanjeliu počuť o tom, že aj úpl-
ne malá viera dokáže veľké veci. Medzi týmito obrázkami sú nao-
zaj len také malé rozdiely, ako horčičné zrnko. Dokážete ich nájsť 
všetkých 5?


