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23/20 – 11. október 2020

Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej
Vrelo odporúčame modlitbu k Panne
Márii Obišovskej, ktorá našim
predkom priam zázračne pomohla
počas šírenia epidémie cholery
v roku 1831. Vzývajme ju ako tú,
ktorá neodmietne pomoc a dokáže
vyprosiť uzdravenie tela i duše.
Zároveň sa túto modlitbu budeme
spoločne modlievať na záver sv.
omše.
Modlitba pred milostivým
obrazom Panny Márie Obišovskej
Panna Mária Obišovská, Kráľovná
posvätného ruženca! Tvoja tvár je
skropená krvavým potom a slzami.
Trápiš sa kvôli nám. Materinským
pohľadom vychádzajúcim zo svätyne
na Putnoku nás hľadáš v údoliach
našich každodenných starostí a chceš nám pomôcť. Ty si účinne pomohla
našim predkom v čase smrtiacej epidémie a mnohým si u Boha vyprosila
uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za našich
chorých. Pomôž aj teraz, keď hriech a falošný pocit sebestačnosti ničí náš
národ. Zachráň nás pred sebectvom a pliagou nevery, ktorá rozbíja rodiny.
Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú hriešnu
myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých
ľudí, aby sa vedeli obetovať, nebáli sa záväzku manželstva a daru nového
života. Poteš aj tých manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti. Nebeská
Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov a všetkých predstaviteľov
spoločenského života. Vypros im silu a odvahu hlásiť sa k pravým hodnotám
kresťanskej viery. Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme pomáhali Svätému
Otcovi, biskupom a kňazom pri službe ohlasovania Evanjelia. Oroduj za našu
arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval dostatok nových duchovných
povolaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás bližšie k Ježišovi, lebo s ním
chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. Amen.

Farské oznamy
Zbierky

Budúca nedeľa je misijná.
Po sv. omšiach bude celosvetová
zbierka na misie. Na Slovensku
bude zvlášt venovaná farnostiam
na Srí Lanke a africký krajinám
Togo, čad a Kongo, ktoré sú
najviac postihnuté koronakrízou
a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať! Viac o misijných dielach sa
môžete dočítať na: www.misijnediela.sk

Dišpenz od nedeľných sv. omší
Z dôvodu obmedzenia počtu veriacich pri bohoslužbách, rozhodli sa
biskupi Slovenska udeliť veriacim dišpenz od povinnosti na účasti pri
nedeľných sv. omšiach.
MIMORIADNE SV. OMŠE
Dóm sv. Alžbety:
Po-Pi: ako obvykle + 11:30
Ne:

ako obvykle + 16:00

Kaplnka sv. Michala:
Ne:

10:30

Seminárny kostol:
Po:
7:00 (H); 11:00; 12:00;
16:30; 17:30
Ne:
7:15 (H); 8:30; 9:30;
10:15; 11:00; 15:30; 16:30;
17:30
Jezuiti:
Ne:
7:00; 8:30; 10:30;
18:30; 19:30
Krista Kráľa:
Ne:

15:30

Október – mesiac posv. ruženca
Mesiac október, ktorý je zasvätený Panne Márii
ružencovej, povzbudzujeme vás preto k modlitbe
posv. ruženca. V našej katedrále sa budú spolu s
vami túto mariánsku pobožnosť modliť naši
duchovní otcovia vždy pred večernou sv. omšou
od 17:30.
Spovedné služby
V Dóme sv. Alžbety aj napriek núdzovému stavu,
ktorý bol vyhlásený 1. októbra 2020,
sú zachované spovedné časy ako doposiaľ.
Pozmenený spovedný čas u Dominikánov
Bratia dominikáni upozorňujú na pozmenenie
spovedných časov v svojom kostole, ktoré
reagujú na súčasnú epidemiologickú situáciu:
Po-Pi:

11:00-12:00 / 16:30-17:15

Nové logo farnosti
Chceme Vašu pozornosť upriamiť na nové
logo farnosti, ktoré zachytáva atribúty našej
patrónky.
Duchovná obnova pre rodiny
Dňa 17. 10. 2020 sa mala konať duchovná
obnova pre rodiny pri uršulínskom spoločenstve,
z dôvodu opatrení v boji s ochorením Covid 19 sa
táto obnova NEBUDE KONAŤ!!!

Misijná nedeľa 18. októbra
pomôže ohlasovať Božiu lásku v
globálnej kríze
Aj v čase pandémie misia pokračuje –
upozorňujú v komuniké vydanom 1.
októbra, v deň liturgickej spomienky
patrónky misií sv. Terézie z Lisieux,
Kongregácia pre evanjelizáciu národov a
Pápežské misijné diela. Verejnosti
pripomínajú, že v nedeľu 18. októbra sa
uskutoční Svetový deň misií spojený s
tradičnou zbierkou.
Pápež František napísal k Svetovému
dňu misií osobitné posolstvo – jeho téma
je citátom z proroka Izaiáša: „Hľa, tu
som, pošli mňa!“ (Iz 6,8). Sekretár
Kongregácie pre evanjelizáciu národov,
tanzánsky arcibiskup Protase
Rugambwa z neho cituje:
„V kontexte hlboko poznačenom
pandémiou COVIDu-19
Vyšlo posolstvo k Svetovému dňu
misií: „Pošli mňa“ (Iz 6,8)
sa netreba nechať odradiť, pretože misia
nie je plodom ľudských schopností, ale
patrí Bohu: Duch Svätý je jej
protagonistom. Pán preberá iniciatívu,

poslal svojho Syna Ježiša Krista a dnes
posiela každého pokrsteného.“
Mons. Rugambwa v komuniké
dodáva: „Misionári sú tam, po boku toho,
kto trpí, o to viac s dopadom globálnej
krízy. Toto je vhodný čas pre misiu: dnes
sme povolaní ohlasovať a darovať Božiu
lásku predovšetkým tam, kde je utrpenie,
bieda a zúfalstvo“.
Zbierka na misie cez fondy Pápežských
misijných diel
V spomínanú Misijnú nedeľu 18. októbra
sa vo všetkých farnostiach sveta
uskutoční osobitná zbierka na misie.
Výťažok pôjde do tzv. Univerzálneho
fondu solidarity Pápežských misijných
diel - PMD. Ako pripomína komuniké,
v tomto roku bol okrem toho na žiadosť
Svätého Otca zároveň zriadený ďalší,
tzv. Pohotovostný fond Pápežských
misijných diel na pomoc komunitám
zasiahnutým COVIDom-19.
Ako sa uvádza v komuniké, na Svetový
deň misií sa pripravuje Cirkev na lokálnej
úrovni na všetkých kontinentoch.
Celosvetový ruženec Rádia Mária na
úmysel misií
Mesiac október okrem toho, že je
mesiacom misií, má osobitné zameranie
aj na modlitbu ruženca. V tejto súvislosti
sa v mnohých krajinách prostredníctvom
rádia či sociálnych sietí uskutoční
spoločná modlitba na úmysel misií.
V deň liturgickej spomienky Panny Márie
Ružencovej 7. októbra sa vo všetkých
„Rádiách Mária“ po celom svete bude
konať celosvetový ruženec, ktorý bude
vysielaný v priamom prenose
z mariánskeho sanktuária Kibeho
v africkej Rwande.

Modlitba k sv. Rochusovi
Svätý Rochus, ochranca pred morom a epidémiami,
vzývame ťa v našej úzkosti a boji proti koronavírusu, ktorý
sa rýchlo šíri. Ty si vyliečil mnohých chorých na mor a
ochránil si ich od smrti. Ochraňuj nás od epidémie. Pošli
nám anjelov pokoja, odvahy a odovzdanosti, aby sme žili
podľa Božej vôle.

LITURGICKÝ PREHĽAD NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ
Deň

Spomienka

Ne
11.10.

28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgické texty
Č1: Iz 25, 6-10a
Ž: 23
Č2: Flp 4, 12-14. 19-20
Ev: Mt 22, 1-14
Č1: Gal 4, 22-24
Ž: 113
Ev: Lk 11, 29-32
Č1: Gal 5, 1-6
Ž: 119
Ev: Lk 11, 37-41

Po
12.10.

Pondelok 28. týždňa v Cezročnom období

Ut
13.10.

Utorok 28. týždňa v Cezročnom období

St
14.10.

Streda 28. týždňa v Cezročnom období

Č1: Gal 5, 18-25
Ž: 1
Ev: Lk 11, 42-46

Št
15.10.

Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom období

Č1: Ef 1, 1-10
Ž: 98
Ev: Lk 11, 47-54

Pi
16.10.

Piatok 28. týždeň v Cezročnom období

So
17.10.

Ne
18.10.

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka /
spomienka
29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Č1: Ef 1, 11-14
Ž: 33
Ev: Lk 12, 1-7
Č1: Ef 1, 15-23
Ž: 8
Ev: Lk 12, 8-12
Č1: Iz 45, 1. 4-6
Ž: 96
Č2: 1Sol 1, 1-5b
Ev: Mt 22, 15-21

Prosba o podporu a pomoc farnosti
Identifikačné údaje organizácie: Rímskokatolícka farnosť sv. Alžbety Uhorskej,
Košice / Hlavná 26, 040 01 Košice / Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.,
Bratislava
IBAN: SK28 0900 0000 0000 8212 183
ĎAKUJEME !
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