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Hieronymova noc

Aj tento rok Vás srdečne pozý-
vame na “Hieronymovu noc”, počas
ktorej košickým Dómom celú noc
v noci z piatka na sobotu 1. až

2. októbra bude zaznievať Božie slovo.
Hieronymova noc sa začne večernou
sv. omšou v Dóme v piatok 1. októbra
a vyvrcholí rannými chválami
o 5:30 a následnou sv. omšou o 6:00 h.
v sobotu 2. októbra. Cieľom tohto
podujatia je zaplniť večerné Košice
Božím slovom a takto uprostred
rušného veľkomesta načúvať Božiemu
hlasu. Tento rok začneme čítaním
evanjelií a pokusíme sa počas noci
prečítať všetky štyri.

Chceme Vás pozvať do tejto
iniciatívy a poprosiť o zapojenie sa
do čítania Božieho slova od 19:00
do 5:30h. nasledujúceho dňa.
Jednotliví čítatelia sa budú striedať po
15. minútach a takto prepožičiavať
svoj hlas Božiemu slovu.
Do Hieronymovej noci sa viete zapojiť
prostredníctvom elektronického
prihlasovacieho formulára, ktorý
na našej farskej webovej stránke,
www.domsvalzbety.sk, nájdete
v najbližšie dni. Iniciatíva, ktorá sa
v našom Dóme koná druhýkrát
a vznikla na podnet roka Božieho
slova, má v nás prebudiť úctu
k Písmu, ktoré je odkazom Božej lásky.



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
„Skutočnou originalitou dnes, skutočnou

revolúciou je oslobodiť sa od kultúry provizórnosti,
ísť nad rámec inštiktu a nad rámec okamihu,

to znamená milovať na celý život
a celou svojou bytosťou.”

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!

ZBIERKA:

DNESMÁME ZBIERKU NA RÁDIO LUMEN.
VŠETKÝMDARCOMVOPREDĎAKUJEME!

Dopoludňajšia spovedná služba v Dóme
Od pondelka do piatku je opäť obnovená dopo-
ludňajšia spovedná služba od 9:00 do 11:30h.

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
Záujemcovia 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

Sv. omša ku cti sv. Šarbela
V stredu 22.9. o 18:00 h. bude sv. omša ku cti
sv. Šarbela. Kazateľom bude Vdp. Ján Majerník.

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 vyobra-
zená 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.

LITURGICKÝ PREHĽAD:

Pondelok 20.:
Sv. Andreja Kima Taegona a Pavla Chonga
Hasanga a spoločníkov, spomienka

Utorok 21.:
Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

Štvrtok 23.:
Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka

Nedeľa 27.:
26. nedeľa v Cezročnom období
Tento deň je zároveň SVETOVÝM DŇOM
MIGRANTOV A UTEČENCOV

Život vo farnosti:



NAŠA DRAHÁ ZOSNULÁ akademická
maliarka, Mária Spoločníková, Doctor honoris
causa, zaslúžila umelkyňa a nositeľka ďalších
titulov a ocenení, bola významnou slovenskou
reštaurátorkou a umelkyňou. Narodila sa 25.
októbra 1926 v Košiciach v Čermeľskom údolí,
manželom Michalovi a Márii Margovcom. O rok
neskôr k nim do rodiny pribudol aj brat František,
s ktorým mala veľmi pozitívny vzťah až do jeho
smrti vo februári 2021. Od roku 1933 začala
navštevovať 1.ročník dievčenskej základnej
školy v Košiciach. V roku 1938 nastúpila na
Rímskokatolícke dievčenské gymnázium Rádu
uršulínok v Košiciach. Štúdium na dievčenskom
gymnáziu ukončila maturitnou skúškou v roku
1946. Po maturite jej bola ponúknutá možnosť
študovať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave, odbor zemepis, tzv.
malú deskriptívnu geometriu, rysovanie
a kreslenie, ktoré sa realizovalo na Vysokej
škole technickej pre pedagogickú profesiu. Prvú
časť štúdia ukončila prvou štátnicou v roku
1948. Nečakane, 9. júna 1949 bola Slovenskou
národnou radou v Bratislave založená Vysoká
škola výtvarných umení s katedrou reštau-
rovania. Stála pred dilemou, dokončiť prírodné
vedy, chýbali jej už len nejaké semestre s druhou
štátnicou, stratiť tieto študĳné roky a definitívne
prestúpiť na novovytvorenú školu. Pomocnú
ruku jej v tom čase podal profesor Mudroch,
ktorý vybavil, že môže byť poslucháčkou oboch
fakúlt. Takto v roku 1951 ukončila štúdium na
prírodovedeckej fakulte, vtedy fungujúcej ako
pedagogická fakulta a v roku 1953 dosiahla
absolutórium s vyznamenaním na VŠVU na
Katedre reštaurovania u profesora Veselého.
V tomto čase uzatvorila manželstvo s Ing.
Ľudovítom Spoločníkom, jej celoživotným
verným druhom a spolupracovníkom. Po
absolutóriu v roku 1953 pracovala ako
pomocníčka, neskôr ako spolupracovníčka na
polovičný úväzok u profesora Veselého. V
októbri 1953 musela povinne nastúpiť do
zamestnania, do Východo-slovenskej galérie v
Košiciach, kde pôsobila do roku 1959. V roku
1953 sa stáva členkou Zväzu slovenských
výtvarných umelcov a členkou Reštaurátorskej
komisie Slovenského fondu výtvarných umení. V
roku 1955 sa stala členkou Slovenskej
historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii
vied. Od ukončenia štúdia na VŠVU zostala v
kontakte so Slovenskou národnou galériou, pre
ktorú ako členka reštau-rátorsky pracovala a
neskôr aj na objednávky pre rôzne slovenské
galérie a regionálne múzeá. Taktiež sa stala
členkou rôznych odborných komisií v rámci
potrieb kolaudovania reštaurátorských prác,
prieskumov a odborných stavovských
povinností.

V roku 1959 sa rozhodla vstúpiť do
slobodného povolania a rozviazať
zamestnanecký pomer s Východo-slovenskou
galériou. Od roku 1960 bola členkou
Nákupnej komisie Slovenskej národnej
galérie v Bratislave pre staré umenie. Or roku
1964 bola členkou skupiny reštaurátorov
“R64.” Od roku 1973 bola členkou “Komisie
pre pamiatkovú starostlivosť pri ministerstve
kultúry SSR. Od roku 1972 bola členkou
Komisie maliarov, sochárov, grafikov a
reštaurátorov pri Zväze slovenských
výtvarných umelcov v Bratislave a v
Košiciach. Za celý svoj prácou naplnený život,
ktorý venovala záchrane historických
pamiatok, prevážne gotických, sakrálnych,
prevažne na Východnom Slovensku, získala
aj množstvo významných ocenení. Dňa 9.
mája 1968 jej Rada východoslovenského
krajského výboru udelila krajskú cenu za
reštaurovanie súboru gotických plastík v
košickom Dóme. V roku 1969 jej bola udelená
cena “Cypriána Majerníka.” Za záchranu
pamiatok na Slovenku jej bol 6. mája 1987 v
mene Slovenského fondu výtvarných umení
udelený titul “Zaslúžilý umelec.” Tesne pred
Nežnou revolúciou ju zastihla strata životného
partnera, s ktorou sa nevyrovnala do konca
života. V roku 1990 získala cenu mesta
Košice za zásluhy záchrany gotických
artefaktov v Dóme sv. Alžbety. 14. augusta
2001 jej pápež Ján Pavol II. udelil
“Vyznamenanie posv. kríža” za vynikajúcu
prácu v prospech Cirkvi. Zastupiteľstvo
Košického samosprávneho kraja jej udelilo v
decembri 2003 Cenu za zásluhy a rozvoj
Košického samosprávneho kraja. V roku 2007
jej bola udelená cena v oblasti výtvarného
umenia FRA ANGELICO udeľovaná Radou
pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS.
Vedecká rada KU v Ružomberku akademickej
maliarke Márii Spoločníkovej 30. septembra
2015 udelila titul “Doctor honoris causa” za jej
mimoriadny prínos pri záchrane významných
kultúrnych pamiatok a za celoživotné
reštaurátorské dielo. Počas svojej dlhej
reštaurátorskej kariéry publikovala v rôznych
odborných časopisoch a vydala niekoľko
publikácií, z ktorých uvádzame aspoň
niektoré: 1991 Oltár v Bazilike sv. Egídia v
Bardejove, 1995 Oltár sv. Alžbety v Košiciach,
1997 Korunovanie Panny Márie: Oltár v
Zápoľského kaplnke v Spišskej Kapitule, 2001
Neznáme gotické Madony na Slovensku,
2001 Krása gotiky v reštaurátorskom diele
Márie Spoločníkovej, 2006 Lendak:
Umelecko-historické pamiatky: Poklady
Spiša, 2012 Corpus Christi: Poklady gotiky.



Ako 93 ročná napísala a vlastným nákladom
vydala knižku “Mária Spoločníková: Z
reštaurátorského zápisníka.” a v prvej
polovici 2021, už ako 94 ročná, napísala
knihu “Návraty do budúcnosti,” týkajúcu sa
zachránených artefaktov Diecézneho múzea

Spišskej Kapituly, ktorej vydania sa napriek
veľkému úsiliu nedožila. Kniha v týchto dňoch
prichádza do tlače.
Pani Mária Spoločníková nás náhle opustila
vo štvrtok 9. septembra 2021 vo svojich
rodných Košiciach, vo veku nedožitých 95
rokov. Requiescat in pace!


