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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:

Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdra-
vený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. 
Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu; 
a bol to Samaritán. (Lk 17,15)

Jedného dňa Charlesa H. Spurgeona 
okradli na frekventovanej londýnskej ulici. 
Keď sa vrátil domov a vyrozprával svojej 
manželke, čo sa mu stalo, dodal: „Aj tak 
mám za čo Pánu Bohu ďakovať.“ Jeho 
manželka namietala: „Ty chceš ďakovať 
Bohu za to, že ti niekto ukradol peniaze?“ 
„Nie, moja drahá,“ odpovedal Charles a 
začal vypočítavať dôvody, za čo všetko 
je vďačný. „Po prvé, som vďačný za to, že 
zlodej si vzal len moje peniaze, nie môj ži-
vot. Po druhé, som vďačný za to, že väč-
šinu peňazí som nechal doma, a tak ma 
o veľa neokradol. Po tretie, som vďačný 
Bohu za to, že tým zlodejom som nebol ja!“

Modlíš sa aspoň ráno a večer? Spo-
menieš si okrem prosieb aj na to, aby si 
ďakoval? Veríš tomu, že Boh počúva tvoju 
modlitbu a že prostredníctvom nej môžeš 
rásť vo viere a láske?

Vďačnosť najviac priťahuje Božie dary 
milosti. Lebo keď Bohu ďakujeme za dob-
rodenie, urobí to na neho dojem a ponáhľa 
sa poslať nám desať ďalších dobrodení. 
Aké nevypočítateľné rozmnožovanie mi-
lostí! Sv. Terézia z Lisieux





Farské oznamy 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

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

vať posvätný ruženec každý deň o 17.30hod.

Medzinárodná ekumenická konferen-
cia - Pastorácia Rómov, výzvy a riešenia

Ekumenické spoločenstvo cirkví a ná-
boženských spoločností na území mesta 
Košice pozýva Medzinárodnú ekumenic-
kú konferenciu s témou: Pastorácia Ró-
mov, výzvy a riešenia, ktorá sa uskutoční 
14.11.2019 od 8.30 na Teologickej fakulte 
v  Košiciach, Katolíckej univerzity v Ru-
žomberku v spolupráci s Magistrátom 
mesta Košice a KSK. Po skončení konferen-
cie bude o 18.00 hod spoločná ekumenic-
ká bohoslužba v seminárnom kostole sv. 
Antona Paduánskeho pri príležitosti 650.
výročia udelenia erbovej listiny mestu Ko-
šice. Viac informácií nájdete na stránke 
http://ekumenake.rimkat.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 uskutoč-

ní spoločná ďakovná sv. omša za jubilu-
júcich manželov našej arcidiecézy, ktorí 
si v tomto roku pripomínajú 50., 60. a 65. 
výročie manželstva. Sv. omšu v katedrále 
bude sláviť otec arcibiskup Mons. Bernard 
Bober, dnes poobede, 13. októbra 2019 
o 15.00 hod. Pozývame všetkých veriacich 
osláviť tento vzácny sviatok.

Milión detí sa modlí ruženec
18. októbra, v piatok, sa Slovensko 

opäť zapojí do medzinárodnej iniciatívy 
"Milión detí sa modlí ruženec". Pápežská 
nadácia ACN Slovensko - u nás známa 
ako Kirche in Not – pripravila špeciálnu 
webovú stránku https://millionkidspraying.
org/sk/ na ktorej nájdete didaktické ma-
teriály a informácie k iniciatíve. Pozývame 
všetky deti aby sa zapojili do tejto celosve-
tovej iniciatívy.

Duchovný program ku cti bl. Anky Ko-
lesárovej v rámci Púte radosti

V sobotu, 19.10.2019 sa v katedrá-
le uskutoční duchovný program v rámci 
82. Púte radosti ku cti bl. Anky Kolesáro-
vej. Program: 16.30 - duchovné pásmo ku 
cti bl. Anky, 17.00 - večeradlo, 18.00 - sv. 
omša. Počas slávnosti bude možné uctiť si 
relikviebl. Anky.

Misijná nedeľa
Misijná nedeľa, 20.10.2019, je známa aj 

ako Svetový deň misií a je dňom modlitieb 
za šírenie evanjelia a zároveň aj dňom so-
lidarity s našimi bratmi a sestrami v mi-
siách, ktorí žijú v materiálnej núdzi. Na 
Slovensku sa budeme v tento deň modliť a 
finančne podporovať misie v Rwande.

 
Zbierka na Misie
Na budúcu nedeľu 20.10.2019 sa usku-

toční pravidelná zbierka na Misie. Aj touto 
formou môžeme napĺňať Kristovo vyslanie 
všetých jeho učeníkov: "Choďte do celé-
ho sveta a hlásajte Evanjelium." ˇUprimné 
Pán Boh zaplať za vaše milodary.

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.
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Liturgický prehľad na 28. týždeň v období cez rok
Deň Liturgická spomienka Liturgické čítania

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

Po
14.10.

Svätého Kalixta I., pápeža a mučeníka
ľub. spomienka

č1: Rim 1, 1-7
Ž: Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4
ev: Lk 11, 29-32

Ut
15.10.

Svätej Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
spomienka

č1: Rim 1, 16-25
Ž: Ž 19, 2-3. 4-5
ev: Lk 11, 37-41

St
16.10.

Svätej Margity Márie Alacoque, panny
ľub. spomienka

č1: Rim 2, 1-11
Ž: Ž 62, 2-3. 6-7. 9
ev: Lk 11, 42-46

Št
17.10.

Svätého Ignáca Antiochijského, 
biskupa a mučeníka; spomienka

č1: Rim 3, 21-30a
Ž: Ž 130, 1-2. 3-4. 5-6a
ev: Lk 11, 47-54

Pi
18.10.

Svätého Lukáša, evanjelistu
sviatok

č1: 2 Tim 4, 10-17b
Ž: Ž 145, 10-11. 12-13b. 17-18
ev: Lk 10, 1-9

So
19.10.

 Svätého Pavla z Kríža, kňaza
ľub. spomienka

č1: Rim 4, 13. 16-18
Ž: Ž 105, 6-7. 8-9. 42-43
ev: Lk 12, 8-12

Ne
20.10.

29. NeDeľA v CeZROčNOM ObDObí

MISIJNá NeDeľA

č1: Ex 17, 8-13
Ž: Ž 121, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8
č2: 2 Tim 3, 14 – 4, 2
ev: Lk 18, 1-8
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19 Ahojte! Tento týždeň sa dočítame o uzdravení desiatich malomocných, 

z ktorých len jeden sa vrátil poďakovať a vzdávať chválu Pánovi. Ktorý 
z tých desiatich to bol? Dokážete mu pomôcť dostať sa až k Ježišovi?


