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Mimoriadny misijný mesiac október 2019

Z myšlienok na tento týždeň:
Ježiš rozpovedal svojim učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať. Lk 18,1

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.

V rímskej farnosti sv. Jána de la Salle asi nebolo človeka, ktorý by nepoznal
Francescu. Jej neúnavnú prácu pre farnosť a kostol, angažovanosť v spoločenstve a účasť na takmer všetkých aktivitách
farnosti mnohí obdivovali. Až prišiel do jej
života moment, ktorý jej naplno zmenil život. Leukémia, na ktorú ochorela, ju odstavila zo života cirkevného spoločenstva
a otvorila novú kapitolu jej života, v ktorej
už nemohla slúžiť Bohu v Cirkvi, ale konečne začala byť s Bohom v modlitbe a utrpení. Uvedomila si, že napriek tomu, ako
veľa času trávila v kostole v službe, veľmi málo času venovala Bohu v modlitbe.
Choroba, ktorú najprv považovala za veľkú nespravodlivosť, priniesla do jej života
požehnanie. Spoznala dar modlitby a začala pracovať nie pre Boha, ale s ním. Je
v mojom živote kríž, ktorý Boh premenil
v požehnanie? Akú dôležitosť dávam modlitbe v mojom živote?
„Modlitbou človek Bohu vyznáva, že ho
potrebuje.“ Sv. Augustín

Viac na:
www.ke-arcidieceza.sk

Farské oznamy
Misijná nedeľa a zbierka na misie
Misijná nedeľa, 20.10.2019, je známa
aj ako Svetový deň misií a je dňom modlitieb za šírenie evanjelia a zároveň aj
dňom solidarity s našimi bratmi a sestrami v misiách, ktorí žijú v materiálnej núdzi. Na Slovensku sa v tento deň modlime
a finančne podporujeme misie v Rwande. Aj finančnou pomocou cez pravidelnú
zbierku môžeme napĺňať Kristovo vyslanie
všetých jeho učeníkov: "Choďte do celého
sveta a hlásajte Evanjelium." Uprimné Pán
Boh zaplať za vaše milodary.
Posun času
Na budúci víkend zo soboty na nedeľu
prechádzame na zimný čas. Posun času sa
udeje z 3.00 hod. ráno na 2.00 hod. Nezabudnime.
Sviečka za nenarodené deti
Občianske združenie Fórum života aj
tento rok organizuje pravidelnú zbierku.
Poznáte ju ako Sviečku za nenarodené
deti. Kúpou malej sviečky spravíte naraz
niekoľko veľkých krokov: finančne podporíte projekty konkrétnej pomoci Fóra
života: napríklad projekt Zachráňme životy, v ktorom pomáhajú tehotným ženám,
ktoré sa rozhodli dieťa si nechať a neísť
na potrat; alebo projekt Kontaktno-informačných centier Femina v Leviciach,
Prešove a Snine, kde sa zameriavajú najmä na ženy a matky v ťažkej životnej situácii. Fórum života od roku 2018 sieťuje
aj ďalšie pomáhajúce organizácie vo všetkých krajoch Slovenska v projekte Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej
dôstojnosti. Druhý krok je, že zapálením
sviečky v čase Pamiatky zosnulých ukážete, že aj Vám záleží na každom ľudskom
živote – aj tom nenarodenom. V roku 2018
bolo na Slovensku evidovaných viac ako
15-tisíc potratov. Umelých potratov bolo
vykonaných 7350 a takmer 8-tisíc žien
prežilo v minulom roku spontánny potrat.
Pre všetky tieto ženy to bola a stále je náročná situácia. Potrebujú, aby sme pri nich
stáli, osobne i v modlitbe. Malá sviečka
stojí euro, veľká v skle 4 eurá. Sviečky budú
predávať od 19. októbra do 2. novembra
2019. Môžete si ich zakúpiť u dobrovoľníkov po sv. omšiach v našich kostoloch.
V niektorých kostoloch ich môžete nájsť
v zadnej časti kostolov. Fórum života Vám
ďakuje za podporu.

Volanie na Otca
Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Košice – Podhradová a mládežnícke
spoločenstvo Mahaim pod záštitou Arcidiecézneho centra pre mládež (ACM) vás
pozývajú na modlitbové stretnutie mladých „Volanie na Otca“, ktoré sa uskutoční
v nedeľu 20.10.2019 o 17:00 v Kostole sv.
Ondreja v Košiciach na Podhradovej. Túžime sa zjednotiť v modlitbe volaním na
nášho Nebeského Otca. Chceme vytvárať jednotu medzi kresťanskými spoločenstvami v našom meste a spoločne sa
modliť aj za celú našu košickú arcidiecézu.
Program stretnutia: 17:00 – 17:30 –
modlitba chvál; 17:30 – 18:00 – slovo/katechéza; 18:00 – 19:00 – modlitba chvál,
moderovaná adorácia, Eucharistické požehnanie
Potulky mestom
Menej známe detaily Dómu sv. Alžbety
Kde sú v Dóme milostivé miesta? Kde
Noemova archa? Kde je zobrazené dieťa,
ktoré sa stalo svätcom? Kde pamiatka na
košické zemetrasenie? Za ktorými dverami
sa ukrýva točité schodisko? Pozývame vás
na potulky mestom Košice na tému Menej
známe detaily Dómu - 1.-3. novembra.
Milan Kolcun sprevádza v piatok, sobotu a v nedeľu o 14:00, 15:30 a 17:00.
V sobotu tiež o 12:00 a v nedeľu o 12:30.
Zoltán Balassa v piatok o 14:30, v sobotu o 11:00 a v nedeľu o 14:30. Po maďarsky v sobotu a v nedeľu o 16:00.
Vstupenky v predpredaji V Mestskom
infocentre (oproti Dómu) alebo priamo na
mieste pred začiatkom pred Štátnou vedeckou knižnicou.
Medzinárodná ekumenická konferencia - Pastorácia Rómov, výzvy a riešenia
Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta
Košice pozýva Medzinárodnú ekumenickú konferenciu s témou: Pastorácia Rómov, výzvy a riešenia, ktorá sa uskutoční
14.11.2019 od 8.30 na Teologickej fakulte
v  Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Magistrátom
mesta Košice a KSK. Po skončení konferencie bude o 18.00 hod spoločná ekumenická bohoslužba v seminárnom kostole sv.
Antona Paduánskeho pri príležitosti 650.
výročia udelenia erbovej listiny mestu Košice. Viac informácií nájdete na stránke
http://ekumenake.rimkat.sk.

Liturgický prehľad na 29. týždeň v období cez rok
Deň
Ne
20.10.

Liturgická spomienka

Liturgické čítania

29. nedeľa v Cezročnom období

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

Misijná nedeľa

Č1: Rim 4, 20-25
Ž: Lk 1, 69-70. 71-72. 73-75
Ev: Lk 12, 13-21

Ut
22.10.

Svätého Jána Pavla II., pápeža
spomienka

Č1: Rim 5, 12. 15b. 17-19. 20-21
Ž: Ž 40, 7-8a. 8b-9. 10. 17
Ev: Lk 12, 35-38

St
23.10.

Svätého Jána Kapistránskeho, kňaza
ľub. spomienka

Č1: Rim 6, 12-18
Ž: Ž 124, 1-3. 4-6. 7-8
Ev: Lk 12, 39-48

Št
24.10.

Svätého Antona Máriu Clareta, biskupa
ľub. spomienka

Č1: Rim 6, 19-23
Ž: Ž 1, 1-2. 3. 4+6
Ev: Lk 12, 49-53

Pi
25.10.

Svätého Maura, biskupa
ľub. spomienka

Č1: Rim 7, 18-25a
Ž: Ž 119, 66. 68. 76. 77. 93. 94
Ev: Lk 12, 54-59

So
26.10.

Sobota 29. týždňa v Cezročnom období

Č1: Rim 8, 1-11
Ž: Ž 24, 1-2. 3-4b. 5-6
Ev: Lk 13, 1-9

Ne
27.10.

30. nedeľa v Cezročnom období

Č1: Sir 35, 15b-17. 20-21
Ž: Ž 34, 2-3. 17-18. 19+23
Č2: 2 Tim 4, 6-8. 16-18
Ev: Lk 18, 9-14

Lk 18, 1-8

Pondelok 29. týždňa v Cezročnom období

Detské okienko

Po
21.10.

Posun času z 3.00 hod. na 2.00 hod.

Ahojte! Dnes Ježiš hovorí o tom, ako sa vie aj nespravodlivý sudca zastať
vdovy, keď sa jej deje niečo zlé. Keďže náš nebeský Otec je jednoznačne oveľa
lepší ako sudca z evanjelia, aj on sa nás vždy zastane. Vieme sa aj my zastať
kamaráta a pomôcť mu keď mu niekto robí zle?
A ako úlohu sme si pre Vás pripravili osemsmerovku. Dokážete nájsť všetkých 7 slov?
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