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Farské oznamy
Tel. č.: +421 55 622 15 55
E-mail: domsvalzbety@gmail.com

Otváracie časy:
Pondelok - Štvrtok

10:00 - 12:00 / 15:00 - 17:00 hod. (streda 17:30)

Piatok

10:00 - 12:00 hod.

Myšlienka pápeža Františka
„Božia všemohúcnosť je pokorná, tvorená čisto

láskou. A láska koná veľké veci pomocou malých
vecí. Eucharistia nás to učí: tam je Boh obsiahnutý

v kúsku chleba.

Poďakovanie a prosba
Chod našej farnosti môžete podporiť
vhodením svojho milodaru do pokladničiek
vzadu pri vstupe do chrámu alebo
elektronicky na číslo účtu:
IBAN: SK28 0900 00000000 82121833.
Ďakujeme!

Dopoludňajšia spovedná služba v Dóme
Od štrvtka 16.9. sa obnovuje dopuludňajšia
spovedná služba (9:00 - 11:30 h.) v Dóme sv.
Alžbety.

Návšteva Sv. Otca v Košiciach
14.9. navštívi našemesto Sv. Otec František.
K osobnej prítomnosti na podujatiach
s pápežom na štadióne Lokomotíva je potrebná
registrácia na stránkach:
www.navstevapapeza.sk

ÚPRAVA OMŠÍ V TOMTO TÝŽDNI!

13. september 2021
DÓM: 6:00, 7:00, 15:00
a 18:00 h. (za mladých a dobrovoľníkov)

Uršulínsky kostol: 8:00 a 15:45 h.

14. september 2021
DÓM: 19:00 h. Z dôvodu návštevy Sv. Otca
a uzatvorenia Hlavnej ulice.

V Uršulínskom kostole v tento deň sv. omše
nebudú!

15. september 2021
Dóm: 6:00, 7:30, 9:00 a 10:30 h.
Popoludní a večer z dôvodu uzatvorenia
Hl. ulice z dôvodu cyklistických pretekov,
omše nebudú.

Uršulínsky kostol: 10:00 a 11:30 h.

Prihlasovanie detí na prvé sv. prĳímanie
Do 20.9. môžete svoje deti prihlasovať
na prípravu k 1.sv.prĳímaniu. Elektronický formulár
nájdete na našej webovej stránke:
www.domsvalzbety.sk

Prihlasovanie na prípravu k birmovaniu
Záujemci o sviatosť birmovania sa môžu prihlásiť
do 20.9. a to buď osobne v našej farskej kancelárii
alebo e-mailom na:
birmovanecsvalzbety@gmail.com

Príprava dospelých na prĳatie sviatostí
Všetci záujemcovia o prĳatie iniciačných sviatostí
sa môžu prihlásiť na prípravu v našej farskej
kancelárii.

Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva
Spoločenstvo Ladislava Hanusa otvára túto jeseň
semestrálny formačno-akademický program
zameraný na intelektuálny a duchovný rast.
Záujemcovia vo veku 18-30 rokov sa môžu
prihlásiť do 30. septembra na stránke slh.sk

Nulová Eurovka - suvenír
Pri príležitosti návštevy Svätého Otca Františka
v Košiciach vydáva naša farnosť pamätný suvenír
s názvom: 0 € bankovka. Obojstranný suvenír
v podobe bankovky bude niesť pamätný portrét
Svätého Otca Františka, za ktorým v pozadí je
situovaný hlavný oltár s detailom na sochu
sv. Alžbety Uhorskej. Na zadnej strane je
vyobrazená Košická katedrála z južného pohľadu.
Suvenír si môžete prevziať za odpo-rúčaný milodar
v hodnote najmenej 5 €, ktorý je určený
pre potreby našej košickej katedrály.

Život vo farnosti:



Program stretnutia mladých
so Svätým Otcom Františkom

8:00 Otvorenie brán štadióna

11:00 SVÄTÁ OMŠA, celebruje Mons.
Dominik kardinál Duka, pražský arcibiskup

12:00 Bubnová šou Batida, MaranaTha
Prešov - chvály s vlajkovaním, Janais,
Katka Koščová a sláčikové kvarteto

14.00 ÚVODNÝ BLOK
„BLAHOSLAVENÁ ANNA KOLESÁROVÁ“
Posledné slová blahoslavenej Anky boli
„Ježiš, Mária, Jozef“.
Scénický tanec Slza radosti v réžii Petra
Weincillera, Zuzana Eperješiová z Tvorivej
Poetica musica

14:30 PRVÝ BLOK „S MÁRIOU“
Matka Božia, Patrónka Slovenska, ktorú si
prichádza uctiť aj pápež František.
Svedectvo sr. Lamyie Jalilovej, Dominika
Gurbaľová, Martin Augustus Dvornický

14:50 DRUHÝ BLOK „S JOZEFOM“
Svätý Jozef, starostlivý ochranca, ktorý nám v
tomto roku pripomína Otcovské srdce.
Svedectvo Jula Slováka, Martin Augustus
Dvornický

14:50 TRETÍ BLOK „NA CESTE ZA
JEŽIŠOM“
Svätý Otec František sprítomňuje Ježiša –
stredobod dejín a sveta.
Modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a
poklona Sv. Krížu, Spojený mládežnícky zbor
zo Sniny a z Humenného, Godzone projekt -
kapela eSPé, PiarMusic a ďalší

16:15 PRÍPRAVA NA PRÍCHOD
SVÄTÉHO OTCA
Zbor sv. Cecílie s hosťami a s orchestrom

16:45 Oficiálny program stretnutia so
Svätým Otcom Františkom
Hymna stretnutia „Zdvíhajme svet“ Sima
Magušinová, Martin Husovský a Zbor sv.
Cecílie s orchestrom
Príchod Svätého Otca v papamobile
Svedectvá mladých, dialóg so Svätým
Otcom a príhovor Svätého Otca Františka
Sima Magušinová a sláčikové kvarteto,
Komajota, Lamačské chvály a Dávid Janočko

18:00 ZÁVEREČNÝ BLOK

Modlitba za návštevu Sv. Otca
Dobrotivý Bože, ty si nám dal Pannu Máriu
a svätého Jozefa, aby nás viedli na ceste
za Ježišom. Prosíme ťa na ich príhovor

za Svätého Otca Františka a za nás všetkých,
aby sme boli otvorení pôsobeniu tvojho
Svätého Ducha. Aby nás počas svojej

návštevy na Slovensku pápež ako nástupca
apoštola Petra posilnil vo viere, predovšetkým
v to, že Ježiš Kristus je náš Spasiteľ a Vyku-
piteľ a že on, náš Pán, jje pre každého cestou,

pravdou a životom.
O to ťa prosíme, skrze Krista, nášho Pána.



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 1833

ĎAKUJEME !

Alžbetin list – týždenný katolícky informačný
bulletin. Zmena oznamov a článkov vyhradená.
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