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Alžbetin list
Dobrovoľný príspevok na vydávanie farského listu 0,07 €

Vyniknúť v živote
V každom človeku sa objavuje skrytá Svätý Ignác to vyjadril modlitbou: “Večné
túžba rozkazovať iným, byť nadriadeným, Slovo, jednorodený Syn Boží, nauč nás
sedieť na vyššom stupni ako ostatní. Biblia pravej veľkodušnosti. Nauč nás slúžiť Ti
pranieruje pýchu tých, ktorí sa chcú rovnať tak, ako si to Ty zaslúžiš. Nech dávame
Bohu.
a nepočítame, nech bojujeme a nedbáme
Zebedejoví synovia však v evanjeliu na rany, nech pracujeme a nehľadáme
dnešnej nedele nemajú pocit, že žiadajú odpočinok.
Nech
sa
obetujeme
niečo nedovolené., keď chcú sedieť a nečakáme inú odmenu, okrem vedomia,
po pravici a ľavici Mesiáša. Veď boli predsa že sme splnili Tvoju vôľu.”
príbuzní.
Je túžba vyniknúť naozaj zlá? Veď sa
o to usilujú všetci a je to pozorovateľné aj
v prírode. Jedna rastlina prerastá druhú,
jeden

kôň

predbieha

toho

druhého.

Na začiatku roka sa študenti povzbudzujú,
aby boli najlepší. Máme sa snažiť byť
najlepší.
Dá

sa

tento

postoj

uplatňovať

aj

v duchovnom živote? Čo je zlé na tom, aby
sme boli najlepší v žití čnosti? Veď žiť
pokoru, znamená hľadať to posledné miesto.
Môžeme povedať, že sa máme snažiť byť
prví v Božej službe. Na to, aby sme boli
v Božích službách nepotrebujeme nejaké
špeciálne

odporučenia.

Nebeský

Otec

prĳíma všetkých a odmena, ktorú vypláca je
obrovská. Boh od nás nežiada viac, ako
vykonal sám v osobe Ježiša Krista.
Autor:
Mgr. František Bujňák, farský vikár

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.

Život vo farnosti:
Zbierka:
Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku
venovanú na misie.

Myšlienka pápeža Františka

„Nezastavte sa!“, lebo keď sa Cirkev zastaví,
ochorie; keď sa biskupi zastavia, ochorie
Cirkev; keď sa kňazi zastavia, ochorie Boží ľud.
(15.9.2021, z homílie v Šaštíne)

Uršulínsky kostol: V túto nedeľu máme
zbierku na splatenie nášho nového kúrenia.pre veriacich Košickej arcidiecézy pokiaľ sa
nachádzajú podľa platného COVID automatu v
1. až 3. stupni ohrozenia a účasťna
Príprava prvoprĳímajúcich detí
eucharistickom slávení nie je možná
Prebieha vždy v stredu a v piatok
pre limitovaný počet veriacich na bohoslužbe.
od 17:00 h. pri sv. omši v Kostole Krista
Kráľa.
Časopis Verbum
V sakristii Dómu sv. Alžbety aj Uršulínskeho
Mládežnícke sv. omše
kostola Vám ponúkame časopis Verbum, ktorý
Pozývame všetkých mladých
na mládežnícke a birmovanecké sv. omše, napomáha rozvoju kresťanskej kultúry. V tomto
čísle sa môžete dočítať zaujímavé pohľady
ktoré sú v Dóme každý štvrtok o 18:00 h.
na súčasné problémy našej spoločnosti aj Cirkvi.
Príďte zažiť radosť z viery, ktorá sa
Cena: 7€.
zdieľaním upevňuje a rastie.
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
Októbrová pobožnosť
Počas celého októbra sa pred každou večer- Svätého Otca Františka, za ktorým v pozadí je
nou sv. omšou od 17:45 h. modlíme posv. situovaný hlavný oltár
s detailom na sochu sv. Alžbety Uhorskej.
ruženec.
Na zadnej strane je vyobrazená Košická
katedrála z južného pohľadu. Suvenír si môžete
Omša ku cti sv. Šarbela
prevziať za odporúčaný milodar
Bude v piatok 22. 10. o 18:00 h.
v hodnote najmenej 5 €, ktorý je určený
pre potreby našej košickej katedrály.
Milión detí sa modlí ruženec
Pozývame rodičov s deťmi, aby sa
Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom:
v pondelok 18. 10. zapojili do iniciatívy
Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom
milión detí sa modlí ruženec. V našej
farnosti tak bude pred večernou sv. omšou v Prešove v spolupráci s Arcidiecéznym centrom
pre rodinu v Košiciach ponúka Duchovnú
od 17:45 h.
obnovu pre rozvedených - žĳúcich sami,
v novom partnerstve alebo nesviatostnom
Dišpenz od účasti na bohoslužbách
S platnosťou od 18. 9. 2021 až do odvolania manželskom zväzku a pre manželov v kríze.
udeľujem dišpenz od povinnosti zúčastniť sa Uskutoční sa v Bardejovských Kúpeľoch
sv. omše v nedeľu a v prikázaný sviatok
pre sv. omše v nedeľu a v prikázaný sviatok
Iniciačné sviatosti pre dospelých
Prvé stretnutie bude tento piatok 22.10.
o 19:00 h. na farskom úrade (Hlavná 26).

v penzióne Augustineum v dňoch
26. 11. – 28.11. 2021. Cena za dva dni
nocľahu a plnej penzie dvoch dní je 57 €.
Penzión Augustineum upozorňuje, že bude
vrátená iba polovica nákladov za pobyt, ak sa
po zaplatení duchovnej obnovy nezúčastníte
jej konania z rôznych neopodstatnených
dôvodov. Plná suma sa vracia iba vtedy, ak
oni sami zatvoria penzión z dôvodu Covidu
-19. Iné dôvody neúčasti sa budú konzultovať
s penziónom.
Prihlasovať sa môžete na t. č. 0905 288 845,
0948 788 068 alebo
emailom: slavka.kolesarova1@gmail.com a
rodina@abuke.sk
V prihláške je potrebné uviesť meno,
priezvisko, adresu, telefónne číslo, email a
tiež či idete sami alebo s partnerom, prípadne
s kým chcete byť na izbe. Nezosobášení pár
býva osobitne. Záväzné sú iba prihlášky
po zaplatení poplatku v sume 57 €, ktorý
môžete zasielať na č. ú.:
SK20 0900 0000 0005 0283 7652,
kde uvediete svoje meno
a priezvisko, a ako variabilný
symbol uvediete svoj dátum narodenia
(bez bodiek) a do správy svoju adresu.
Duchovnej obnovy sa môžu zúčastniť plne
očkovaní, testovaní Ag testom nie starším
ako 48 hodín a PCR testom, nie starším
ako 72 hodín, po prekonaní Covidu do 180
dní, lekárske potvrdenie alebo potvrdenie
cez aplikáciu, nie sms.
Môže sa stať, že budeme v režime
OČKOVANÍ , preto prosíme o nahlásenie
tejto skutočnosti a teda, že ste očkovaní,
aby sme vedeli koľko nás je očkovaných.
Majte potvrdenia v platnosti, lebo Vás
nebudeme môcť prĳať do penziónu
bez potvrdení a preukázaní sa.
Tieto podmienky sa môžu meniť
usmernením Ministerstva zdravotníctva
podľa aktuálneho Covid automatu.
Vzhľadom na zákon č. 18/2018 Z. z., Zákon
o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov zo dňa 25. 5.
2018 (GDPR), Vás upozorňujeme, že Vašou
spätnou väzbou t. j. zaslaním Vašich
osobných údajov ako prihlášky na duchovnú
obnovu pre rozvedených (Bardejovské Kúpele
26. 11. – 28.11. 2021) a zaslaním poplatku
na uvedené číslo účtu dávate SÚHLAS
na spracovanie Vašich osobných údajov,
ktoré slúžia pre účely spoločenstva Hnutia
na pomoc rozvedeným kresťanom v Prešove
Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach
a penziónu Augustineum v Bardejovských
Kúpeľoch.

Liturgický prehľad na 29. nedeľu
v Cezročnom období “B”

Pondelok
18. október

Utorok
19. október

Streda
20. október

Štvrtok
21. október

Piatok
22. október

Sobota
23. október

Nedeľa
24. október

Sv. Lukáša, evanjelistu
sviatok
Urorok 29. týždňa
v Cezročnom období
Streda 29. týždňa
v Cezročnom období
Štvrtok 29. týždňa
v Cezročnom období
Sv. Jána Pavla II., pápeža
ľubovoľná spomienka
Sobota 29. týždňa
v Cezročnom období
30. nedeľa
v Cezročnom období

OKIENKO PRE NAJMENŠÍCH
Ahojte! Tento týždeň sme si prichystali
náročnejšiu úlohu! Najprv odpovedzte
na otázky a odpovede vpíšte
do krížovky. Potom v odpovediach
zakrúžkujte písmeno podľa čísla
v zátvorke za otázkou. Keď zoradíte
zakrúžkované písmenka, dostanete
odpoveď na to, čo máme robiť, aby sme
mohli sedieť s Ježišom v Božom
kráľovstve.
Otázky: 1. Ako sa volá prvá sviatosť,
ktorú môžeme prĳať? (3)
2. Aký predmet, z ktorého sa dá piť, sa
spomína v evanjeliu? (3)
3. Ako nazývajú Jakub a Ján Ježiša?
(1)
4. Ako sa volá otec Jakuba a Jána? (1)
5. Z knihy ktorého proroka je dnešné
prvé čítanie? (4)
6. Čo môžeme poslať poštou? (4)

