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Farské oznamy
Dobročinná zbierka sv. Alžbety
Dnes je pravidelná celodiecézna zbier-

ka pod názvom "Dobročinná zbierka sv. 
Alžbety", ktorou tohto roku chceme po-
môcť vytvoreniu pútnického zázemia v 
mariánskej svätyni v Obišovciach. Úprim-
né Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Zbierka Boj proti hladu
Drahí veriaci z dekanátu Košice - stred!
V mene chudobných na Haiti, Hondu-

rase, Ukrajine, Rusku, Albánsku a Sloven-
sku. V mene sestier 
a kňazov, ktorí im 
slúžia a v mene ce-
lej vincentínskej ro-
diny sa Vám chceme 
úprimne poďako-
vať za Vašu štedrosť 
a veľkodušnosť, kto-
rú ste prejavili pri 
finančnej zbier-
ke,  konanej v rámci 
BOJA  PROTI  HLA-
DU. Na zmiernenie 
ich biedy ste prispeli 
finančným darom: 

v Dóme sv. Alžbe-
ty  1194,92 €

v kostole u domi-
nikánov 742,38 €

v kaplnke Bož-
ského Srdca u jezui-
tov 827,13 €

v kostole u sestier 
uršulínok 483,90 €

v seminárnom 
kostole 630,24 €

Košické Hanuso-
ve Dni

Pozývame Vás na 
Košické Hanusove 
Dni 2019 - kresťan-
ský kultúrno-akade-
mický festival, ktorý 
ponúka inšpriatívny 
program na prieseč-
níku kresťanstva a 
dnešnej spoločnosti. 
Festival sa uskutoč-
ní 17.- 24. novembra. 
Program a viac in-
formácii nájdete na 
plagátoch alebo na 
stránke www.khd.sk.

Deň otvorených dverí na GTA
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského 

v Košiciach, Zbrojničná 3 vás pozýva v 
sobotu 07.12.2019 na DEŇ OTVORENÝCH 
DVERÍ, určený pre záujemcov o 4-ročné 
ako aj 8-ročné štúdium. V čase od 9:00 
hod do 12:00 hod. sa uskutočnia worksho-
py pre žiakov. Ponúkame vám príležitosť 
stretnúť sa s učiteľmi, žiakmi a s absol-
ventmi gymnázia, ktorí budú odpovedať na 
všetky vaše otázky týkajúce sa štúdia na 
tejto škole. Budete si môcť pozrieť priesto-
ry školy a na workshopoch vám priblíži-
me vyučovacie predmety a najrôznejšie 

školské a mimoškol-
ské aktivity. Teší sa 
na vás spoločenstvo 
GTA www.gta.sk

Volanie na Otca
Rímskokatolícka 

farnosť sv. Ondreja, 
Košice – Podhradová 
a mládežnícke spo-
ločenstvo Mahaim 
pod záštitou Arcidie-
cézneho centra pre 
mládež vás pozý-
vajú na modlitbové 
stretnutie mladých 
„Volanie na Otca“, 
ktoré sa uskutoční 
v nedeľu 24.11.2019 
o 17:00 v Kostole sv. 
Ondreja v Košiciach 
na Podhradovej. Tú-
žime sa zjednotiť v 
modlitbe volaním na 
nášho Nebeského 
Otca. Chceme vy-
tvárať jednotu medzi 
kresťanskými spolo-
čenstvami v našom 
meste a spoločne sa 
tak modliť aj za celú 
našu košickú arcidie-
cézu.

Program stretnu-
tia:

17:00 – 17:30 – 
modlitba chvál

17:30 – 18:00 – 
slovo/katechéza

18:00 – 19:00 – 
modlitba chvál, mo-
derovaná adorácia, 
Eucharistické požeh-
nanie.
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Liturgický prehľad na 33. týždeň v období cez rok
Deň Liturgická spomienka Liturgické čítania

Ne
17.11. 33. NeDeľA V CeZrOčNOm OBDOBí

č1: Mal 3, 19-20a
Ž: Ž 98, 5-6. 7-9a. 9bc
č2: 2 Sol 3, 7-12
ev: Lk 21, 5-19

Po
18.11.

Výročie posviacky bazilík svätých Petra a Pavla, 
apoštolov;  ľub. spomienka

č1: 1 Mach 1, 10-64
Ž: Ž 119, 53 - 158
ev: Lk 18, 35-43

Ut
19.11. Utorok 33. týždňa v Cezročnom období

č1: 2 Mach 6, 18-31
Ž: Ž 3, 2-3. 4-5. 6-7
ev: Lk 19, 1-10

St
20.11. Streda 33. týždňa v Cezročnom období

č1: 2 Mach 7, 1. 20-31
Ž: Ž 17, 1. 5-6. 8+15
ev: Lk 19, 11-28

Št
21.11.

Obetovanie Panny Márie
spomienka

č1: Zach 2, 14-17
Ž: Lk 1, 46-55
ev: Mt 12, 46-50

Pi
22.11.

Svätej Cecílie, panny a mučenice
spomienka

č1: 1 Mach 4, 36-37. 52-59
Ž: 1 Krn 29, 10bc. 11a-c. 11d-12
ev: Lk 19, 45-48

So
23.11. Sobota 33. týždňa v Cezročnom období

č1: 1 Mach 6, 1-13
Ž: Ž 9, 2-3. 4+6. 16+19
ev: Lk 20, 27-40

Ne
24.11.

34. NeDeľA V CeZrOčNOm OBDOBí
KriSTA KráľA

č1: 2 Sam 5, 1-3
Ž: Ž 122, 1-2. 4-5
č2: Kol 1, 12-20
ev: Lk 23, 35b-43

Týždeň pomo-
ci prenasledovaným 
kresťanom

Pápežská nadá-
cia ACN – Pomoc tr-
piacej Cirkvi pozýva 
všetkých veriacich na 
podujatia organizo-
vané v rámci celoslo-
venskej akcie Týždeň 
pomoci prenasledo-
vaným kresťanom. Hlavným hosťom tohto 
ročníka je otec Emmanuel Yousaf [Emanu-
el Jusaf] z Pakistanu, ktorý bude rozprávať 
o stave náboženskej slobody a o situácii 
prenasledovaných kresťanov v Pakistane, 
ako aj inde vo svete.

V Košiciach vás pozývame na nasle-
dovné podujatia s otcom Emmanuelom:

- na sv. omšu vo farnosti sv. Gorazda 
a spoločníkov na sídlisku Terasa v sobotu 
23. novembra o 18:00,

- na prednášku spojenú s diskusiou 
v KCK Fuga v sobotu 23. 11. o 19:45,

- na sv. omšu vo farnosti Božieho mi-
losrdenstva (KVP) v nedeľu 24. novembra 
o 9:00.

I keď je táto problematika na Sloven-
sku pomerne neznáma, podľa štatistík 
organizácie ACN viac ako 300 miliónov 
kresťanov na svete žije v krajinách, kde sú 
znevýhodňovaní, prenasledovaní, či ohro-
zení.

Viac informácií o plánovaných akci-
ách, ktoré sú súčasťou Týždňa pomoci 
prenasledovaným kresťanom nájdete na 
plagáte a na webovej stránke www.prena-
sledovani.sk.

Pozdravuje vás a k modlitbe pozýva 
pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej 
Cirkvi.


