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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
“K nasledovaniu Ježiša nestačia dobré snaženia,

potrebné je každodenne počúvať jeho volanie. Len on,
krorý nás pozná a neskonale miluje, nám dá zájsť

na hlbinu v mori života.”

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!

Návšteva pápeža v Košiciach
14.septembra navštívi Sv. Otec František
počas svojej apoštolskej návštevy Slovens-
ka aj naše mesto. Všetkých Vás pozývame,
aby ste sa osobne zúčastnili na tejto jedineč-
nej udalosti. K osobnej účasti je potrebná
registrácia na stránkach
www.navstevapapeza.sk.

POZOR ZMENA!
Z dôvodov pápežskej návštevy a nasle-
dných obmedzení bude v Dóme sv. omša
14.9. zo sviatku Povýšenia sv. Kríža len
večer o 19:00 h! Iné sv. omše v Dóme ani
v Uršulínskom kostole v tento deň
nebudú!

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.

Bratia dominikáni pozývajú
Milé deti, milí rodičia a priatelia dobrej
zábavy, DKC Veritas navštívi bratské
trio z Cirkusu Mavakanza. Budeme veľmi radi, keď
ich prídete podporiť svojou prítomnosťou a
potleskom 5.9.2021 o 11:00 hod. v našej
divadelnej sále DKC Veritas na Dominikánskom
námestí 8. Tešíme sa na Vás.

Pozvanie na Eucharistický kongres
Sv. Otec František 12.9.pred svojou apoštolskou
návštevou Slovenska navštívi aj Budapešť, kde
bude sláviť na záver Eucharistického kongresu
slávnostnú bohoslužbu. Povzbudzujeme Vás
na účasti na tejto slávnostnej bohoslužbe.

Výročie posviacky chrámu
V pondelok 6.9. budeme sláviť výročie posviacky
katedrálneho chrámu.

Košickí mučeníci
V utorok 7.9. slávime liturgickú spomienku
Košických mučeníkov, ktorých relikvie
uchovávame v našom Dóme.

Narodenie Panny Márie
V stredu 8.9. slávime sviatok Narodenia Panny
Márie.

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

Život vo farnosti:



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. Suvenír bude dostupný od
13. septembra 2021 u sprievodcov košického
dómu a v kostoloch našej farnosti.

Modlitba za apoštolskú cestu
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 Vykupiteľ a že on, náš
Pán, je pre každého cestou, pravdou a
životom. O to ťa prosíme, skrze Krista, nášho
Pána.

Príhovor otca arcibiskupa
pred návštevou Svätého Otca Františka v Košiciach

Milí bratia a sestry,
prv než Ježiš poveril svojich učeníkov poslaním učiť a posväcovať všetky národy, uistil ich

o svojej neustálej prítomnosti: Ja som s vami po všetky dni (Mt 28, 20).
Skúsenosť tých, ktorí v priebehu storočí uverili v Ježiša a prĳali ho za svojho Vykupiteľa

a Pána,
to neustále potvrdzuje. Ježiš Kristus je vždy s nami.

Je s nami nielen vo chvíľach oslavy jeho Otca v okamihoch radosti, úsilí konať dobro
a pomáhať iným, On je s nami i vtedy, keď nastal protichodný vietor a zrazu sme zmietaní
vlnami rozbúrených okolností, myšlienok, názorov, pocitov. Je s nami, keď sme zneistení,

ustráchaní. Nenecháva nás ako siroty (Jn 14, 18). Je s nami vo svojom slove,
vo sviatostiach, zvlášť v Eucharistii.

V nasledujúcich dňoch chceme precítiť Ježišovu starostlivosť a dobrotu v stretnutiach
so Svätým Otcom Františkom, nástupcom apoštola Petra. V jeho návšteve našej arcidiecézy

a mesta Košice vidíme mimoriadny prejav Božej dobroty.
Po slávení gréckokatolíckej liturgie s našimi bratmi a sestrami v Prešove chce svoj čas
venovať dvom početným skupinám: na Luníku IX sa stretne s rómskou komunitou
a na štadióne Lokomotíva s mládežou. Upriamenie pozornosti na tieto dve skupiny

neodsúva nikoho, ba naopak, je veľkou výzvou nevynechávať ich zo svojho ľudského
a pastoračného úsilia, aby cez nás konkrétne pocítili Ježišove slová: Som s vami.

Iba niekoľko dní nás delí od príchodu Svätého Otca na Slovensko a do Košíc. Chcem vás
poprosiť o zopár prejavov našej ústretovosti:

- každý z nás zintenzívnime osobnú modlitbu za Svätého Otca Františka a za úspešné
naplnenie jeho misie medzi nami;

- pokúsme sa po tieto dni o prejavy väčšej radosti, úctivosti a ústretovosti k druhým;
- aj v tejto bezprostrednej chvíli pred návštevou Svätého Otca, chcem zopakovať svoje

pozvanie: Príďte do Košíc na stretnutie s pápežom Františkom;
- vzhľadom na pandémiu dodržujme stanovené opatrenia a pokyny usporiadateľov;

- všetkým, ktorí nebudú môcť byť osobne prítomní, odporúčam sledovať televízne prenosy
z jednotlivých podujatí so Svätým Otcom.

Vo vernosti Svätému Otcovi a v pokore pred Bohom prĳmite do sŕdc slová, ktoré nám
adresuje, a požehnanie, ktoré bude vyprosovať pre nás, nech sa stane uistením,

že Ježiš je stále s nami.
Prajem vám, aby nasledujúce dni boli posilnením viery a mocným impulzom naďalej

v pokore kráčať so svojím Bohom (Mich 6, 8).

X Mons. Bernard Bober
arcibiskup-metropolita



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 !
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