
Alžbetin list
54 / 24. október- 1. november 2021

Dobrovoľný príspevok na vydávanie farského listu 0,07 €

Tento príbeh z Markovho evanjelia
o stretnutí Bartimeja s Ježišom mám veľmi
rád. Práve dnes, keď na celom svete cirkev
slávi svoj misĳný rozmer, nám Božie slovo
pripomína, aké je dôležité prejavovať
milosrdenstvo tým, ktorí to najviac potrebujú.
Ako to už naznačil niekoľkokrát pápež
František, cirkev nie je nedobytný hrad,
do ktorého sa niektorí nemôžu dostať, ale
práve naopak, cirkev to sme my všetci,
na celom svete. Ježiš pozrel na svojich
učeníkov a pomazal ich na túto službu
ohlasovania. Je veľmi dôležité, aby sme sa
modlili za nové a mocné vyliatie Ducha
Svätého, aby celá cirkev prešla obnovou,
aby každý z nás zakúsil svoje osobné Turíce.
Potrebujeme mať živú skúsenosť s naším
Pánom, nestačí vymýšľať stále nové metódy
evanjelizácie. Uvediem príklad: môžeme mať
najnovší software, avšak nebude fungovať,
keď budeme používať ten istý starý počítač.

Bartimej bol slepý, ale on veril Ježišovi.
Keď ho všetci chceli od toho odradiť, kričali
po ňom...zrazu. Ježiš zastal a tu nastáva
veľká zmena v jeho živote. On má veľkú
túžbu opäť vidieť, ale Ježiš neuzdravuje len
jeho fyzický zrak, ale uzdravuje ho v každej
oblasti života. A toto je úlohou každého z nás.

Pane, pôjdem aj ja!
Možno nie každý má povolanie ísť do

sveta a byť misionárom, ale stačí otvoriť
oči a vidieť, že obnovu potrebuje aj celé
Slovensko, samozrejme aj Košice.
Ako začať? Veľmi jednoducho, od seba.
Povedať Bohu „áno“ a nebáť sa
ohlasovania a vydávania svedectva
v tomto svete. Potom uvidíte aj mnohé
zázraky.
Môj Pane, obnov naše srdcia a urob ich
ochotnými pre službu evanjelizácie. Vylej
na nás svojho Ducha Svätého, ako si to
urobil aj na Turíce, aby sme boli odvážni
a vytrvalí pri ohlasovaní radostnej zvesti.
Nechceme uveriť týmto Tvojím slovám iba
rozumom, ale celým svojím srdcom.

Panna Mária, modli sa za nás,celú
synodu zverujeme do Tvojich
materinských rúk, aby priniesla trvalé
duchovné ovocie a veľkú obnovu cirkvi.
Amen.

Autor:
Mgr. Tomáš Belá, 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.

Myšlienka pápeža Františka
„Nie sme tu na to, aby sme žili zo dňa

na deň, ale aby náš život bol
dobrodružnou výpravou.”

(14.9.2021, príhovor k mladým v Košiciach)

Zbierka:

V TÚTO NEDEĽU MÁME ZBIERKU NA
MISIE, VŠETKÝM DARCOM ĎAKUJEME!

Spoveď pred 1. piatkom a dušičkami
Pozývame Vás v nasledujúcom týždni
k pristúpeniu k sviatosti zmierenia
pred nasledujucou dušičkovou oktávou
a 1. piatkom mesiaca november.
Počas dušičkovej oktávy môžeme
za zvyčajných podmienok denne obdržať
plnomocné odpustky pre duše v očistci.
Využime túto požehnanú možnosť pomôcť
dušiam, ktoré si samé pomôcť nemôžu.

Príprava prvoprĳímajúcich detí
V stredu 27. 10. a v piatok 29. 10. z dôvodu
jesenných prázdnin nebude.

Mládežnícke sv. omše
Vo štvrtok 28. 10. nebude mládežnícka
omša z dôvodu jesenných prázdnin.

Októbrová pobožnosť
Počas celého októbra sa pred každou večer-
nou sv. omšou od 17:45 h. modlíme posv.
ruženec.

Pozvánka pre rodičov s deťmi
Milé deti, milí rodičia, je tu opäť Nedeľný
rozprávkový Veritas. Dňa 31.10.2021 nás
navštívi Divadlo Hotel Maria so svojou
rozprávkou Guliverov denník. Všetci ste
srdečne pozvaní. Predstavenie sa bude
konať o 16:00 hod. Tešíme sa na Vás.
(Vstupné: Deti – 1,5€, Dospelí – 2€)

Časopis Verbum
V sakristii Dómu sv. Alžbety aj Uršulínskeho
kostola Vám ponúkame časopis Verbum,
ktorý napomáha rozvoju kresťanskej kultúry.

V tomto čísle sa môžete dočítať zaujímavé
pohľady na súčasné problémy našej spoločnosti
aj Cirkvi.
Cena: 7€.

Omša za život s požehnaním tehotných
mamičiek
Materstvo otvára cestu budúcnosti. Preto si
mamy zaslúžia našu mimoriadnu pozornosť
Pozývame všetkých, no osobitnet tehotné
mamičky, na sv. omšu za život, ktorá sa bude
sláviť v jezuitskom kostole v Košiciach vo štvrtok,
28. októbra 2021 o 16:30 hod. Slovo povzbudenia
ponúkne o. Peter Sýkora, farár v košickej farnosti
KVP. Po skončení sv. omše kňazi udelia osobitné
požehnanie mamičkám na čas tehotenstva a
pôrodu. Sprievodný program začne už
o 16:00 hod., kedy zaznie svedectvo mamičky
o hodnote času tehotenstva.
Celý program bude možné sledovať naživo
prostredníctvom: facebook.com/kosicezazivot

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 v katedrále za odporúčaný milodar
v hodnote najmenej 5 €, ktorý je určený
pre potreby našej košickej katedrály.

Život vo farnosti:



Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom:
Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom
v Prešove v spolupráci s Arcidiecéznym
centrom pre rodinu v Košiciach
ponúka Duchovnú obnovu pre rozvedených -
žĳúcich sami, v novom partnerstve alebo
nesviatostnom manželskom zväzku
a pre manželov v kríze. Uskutoční sa
v Bardejovských Kúpeľoch
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.

Liturgický prehľad na 30. nedeľu
v Cezročnom období “B”

Pondelok
25. október

Pondelok 30. týždňa
v Cezročnom období

Utorok
26. október

Urorok 30. týždňa
v Cezročnom období

Streda
27. október

Streda 30. týždňa
v Cezročnom období

Štvrtok
28. október

Sv. Šimona a Júdu,
apoštolov, sviatok

Piatok
29. október

Piatok 30. týždňa
v Cezročnom období

Sobota
30. október

Sobota 30. týždňa
v Cezročnom období

Nedeľa
31. október

31. nedeľa
v Cezročnom období

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 záko-
nov zo dňa 25. 5. 2018 (GDPR), Vás upozor-
ňujeme, 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.



OKIENKO PRE NAJMENŠÍCH

Milé deti, v nedeľnom evanjeliu počujeme

o slepcovi, ktorý prosí Ježiša o uzdravenie.

Aby aj nevidiaci ľudia mohli čítať, používajú

Braillovo písmo, ktoré môžete vidieť na

obrázku. Dokážete s pomocou kľúča prečítať

správu? Je to veta, ktorou Bartimej prosil Ježiša

o uzdravenie.


