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VIERA
Viera je túžba po poznaní Boha
Viera je plnenie Jeho svätej vôle
Viera je sprievodcom nádeje a lásky
Viera je semienkom pre hojnosť v Bohu
Viera je život Božieho Synovstva
Viera je Život v plnosti
Viera je plnosť radosti
Viera je odovzdanie okamihov
Viera je život bez strachu
Viera je počiatok života pre Nebeské Kráľovstvo
Viera je uzdravenie
Viera je oáza pokoja v Pánovi
Viera je ochranný štít v ťažkých životných situáciách
Viera je nepriestrelné sklo duše proti úkladom Nepriateľa
Viera je náručie Boha
Viera je uholný kameň zázrakov
Viera je priamosť duše
Viera je základný pilier života
Viera je objatie kríža
Viera je brána k spáse
Viera je blízkosť Ducha Svätého
Viera je sladká plavba búrkami života
Viera je ochota žiť Boží plán so mnou
Viera je most zo zeme ku nebu
Viera je ruka, čo sa drží Otca v každej situácii života...
Spravodlivý bude žiť z viery... (Hab 2,4)
Alžbetin list - týždenný katolícky informačný bulletin, Zmena oznamov a článkov vyhradené.
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

7.10. pondelok Panna Mária Ružencová.
Spomienka.
Sv.
Justína,
panna
a
mučenica.
Ľubovoľná spomienka.
8.10. utorok sv. Pelágia, panna a mučenica.
Ľubovoľná spomienka.
11.10. piatok bl. Ján XXIII., pápež.
Ľubovoľná spomienka.
12.10. sobota sv.
Maximilián, biskup.
Sv.
Serafín,
rehoľník.
Ľubovoľná
spomienka.

27. nedeľa v období cez rok „C“
1. čítanie: Hab 1, 2 — 3; 2, 2—4.
Spravodlivý bude žiť zo svojej viery.
Ž 95. Resp.: Pane, daj, aby sme počúvali
tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.
2.čítanie: 2 Tim 1, 6 — 8. 13 — 14.
Nehanbi sa za svedectvo o našom Pánovi.
Evanjelium: Lk 17, 5 — 10. Keby ste mali
vieru.

OZNAMY
OKTÓBROVÁ POBOŽNOSŤ
Mesiac október je zasvätený úcte k Panne Márii. Slávime aj jeden z jej sviatkov
(spomienku) Panny Márie Ružencovej. Pozývame Vás k spoločnej modlitbe
posvätného ruženca vždy pol hodiny v Dóme pred večernou sv. omšou
(17:30 h),
v uršulínskom kostole pred sv. omšami ráno (7:30 h),
i popoludní (15:15 h). V kostole Krista Kráľa podľa vlastných oznamov.
STRETNUTIA BIRMOVANCOV
Oznamujeme, že prvé stretnutie birmovancov - stredoškolákov bude v nedeľu,
6.10.2013 o 15:30 h v Uršulínskom kostole. Prineste so sebou prihlášky.
Účasť nutná.
STRETNUTIE DOSPELÝCH K PRIJATIU SVIATOSTÍ
Oznamujeme a pripomíname, že stretnutie dospelých, ktorí sa nahlásili k prijatiu
sviatostí Cirkvi bude 15.10.2013 o 19:00 h v budove Farského úradu.
TRETNUTIE KATECHÉTOV - 1.SV. PRIJÍMANIE
Pozývame učiteľov - katechétov, ktorí učia žiakov 3. ročníka na ZŠ v našej farnosti
na stretnutie. Bude to v stredu, 9.10.2013 o 16:00 h na fare.
PRIPRAVOVANÉ AKCIE
Dóm - sv. omša do rádia (RTVS) - 13.10 2013 o 9:00 h.
Zbierka na Misie - Misijná nedeľa - 20.09.2013

PORTÁL URBANOVEJ VEŽE
Nadácia VÚB v rámci súťaže verejného hlasovania "Poklady môjho srdca 2013"
umožnila získať finančné prostriedky na rekonštrukciu kamenného portálu
Urbanovej veže v našom meste Košice. Hlasujte za uvedený kamenný portál,
aby mohol byť zreštaurovaný. Oslovte aj svojich známych a poproste ich
o hlasovanie. Víťazom internetového hlasovania bude 1 portál s najvyšším počtom
hlasov. Suma určená na obnovu je až 30.000 eur. Môže sa hlasovať raz denne (každý
deň). Hlasovanie prebieha od 1. do 31. októbra 2013. Hlasovanie prebieha na internete na stránke: www.vub.sk/portaly. Pomôžte svojim hlasovaním obnoviť kamenný
portál Urbanovej veže.
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY - Október 2013
Všeobecný: Aby ľudia, ktorí pre ťažkosti chcú skoncovať so životom, pocítili
blízkosť Božej lásky.
Misijný: Aby Svetoví deň misií pomohol všetkým kresťanom uvedomiť si, že
sme nielen prijímateľmi Božieho slova, ale aj jeho hlásateľmi.
Úmysel KBS: Nech sa na príhovor slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda
naša viera v odpustenie hriechov stáva povzbudením na prijímanie Božieho
milosrdenstva vo sviatosti pokánia.
ČEKY POINT
Jedinečná talkshow Mariána Čekovského s pozvanými hosťami. Téma: CESTA
Hostia: Jaroslav Ostrožovič - vinár, Martin Hrivňák - urológ, sexuológ, Viki Matejová - fotografka, výtvarníčka. Dňa 25.10.2013 o 19:00 h. Miesto: FUGA, Timonova
4 /vstup: Moyzesova 62/, Košice. Lístky: www.ticketportal.sk /cena lístka 13,-EUR/;
info.: www.cekypoint.sk. Akcia je podporovaná Slovenským Katolíckym Kruhom.
DARY NA KATEDRÁLU
p. Barbora Sopková - 10 €; p. Mária Perešová - 50 €; 19.9. Bohuznáma osoba - 20 €;
3.4.Bohuznáma osoba - 20 €; 10.4. Bohuznáma osoba - 20 €. Pán Boh vás odmeň.
POĎAKOVANIE
V nedeľu 22.09.2013 bola zbierka na podporu Rádia LUMEN. Podľa jednotlivcov
a jednotlivých kostolov ste darovali:
Súkromný dar pre záchranu Rádia LUMEN - 7 352,94 €.
Dóm sv. Alžbety - 900,30 €; Uršulínky - 359,18 €; Krista Kráľa - 361,95 €;
Seminárny kostol - 608 €; Jezuiti - 738,52 €; Saleziáni na Kalvárii - 960 €;
Dominikáni - 434,74 €; Dar - 10 €.
Za Farnosť sv. Alžbety bola prijatá zbierka vo výške 11 725,63 €. Ďakujeme.

