
“Dávajte si pozor, aby vaše 
srdcia neoťaželi…”

(Lk 21, 34)
Vstúpili sme do Adventu, času, kedy sa 

pripravujeme na vianočné sviatky. Mnohí 
z nás za normálnych okolností začínajú 
navštevovať trhy a obchodné centrá, aby 
zohnali darčeky pre svojich najmilších. 
Myseľ a srdce nám vždy zamestnáva, čo je 
ešte potrebné dokúpiť a za čo to kúpiť…

Tento rok to bude troška iné… alebo 
môže to byť iné… Vytvoril sa nám priestor 
prežiť Advent ako ozajstný čas čakania. 

Čas čakania na koniec lockdownu… 
no nielen toho fyzického, ale aj toho 
duchovného. Využime tieto dlhé adventné 
večery k stíšeniu sa, … k čítaniu evanjelií,
… k modlitbe, … Len takto dokážeme 
naozaj očistiť svoje srdce, lebo pozeráme 
všetci, no vidia len niektorí. Duch Svätý 
je ten, ktorý dáva svojim priateľom vidieť 
srdcom, pretože tie najpodstatnejšie veci 
nášho života sú mnohokrát očiam ukryté…

Nie je na čase zapáliť prvú adventnú 
sviečku s modlitbou? 

dp. Boris Byčánek - farský vikár

Čas čakania...
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Farské oznamy
PRÍPRAVA NA SVIATOSTI

Prvoprijímajúci
• Počas lockdownu bude príprava na prvé sv. prijímanie pokračovať 

online sv. omšami každú nedeľu o 10:00 h. na YouTube kanáli 
Uršulínske deti Košice.

Birmovanci

• Vo štvrtok 2. decembra bude príprava na sviatosť birmovania 
pokračovať online katechézou o 18:00 h. na YouTube kanáli Mládež 
sv. Alžbety, Košice - Dóm (link na stream bude vopred zverejnený na 
našom Facebooku Mládež sv. Alžbety Košice).

VEREJNÉ BOHOSLUŽBY
Verejné bohoslužby sa počas lockdownu NESLÁVIA.

INDIVIDUÁLNA PASTORÁCIA POČAS 
LOCKDOWNU

Katedrála je denne otvorená k individuálnemu 
sprevádzaniu:
• dopoludnia od 10:00 h. do 12:00 h.,
• populudní od 15:00 h. do 17:00 h.

ONLINE VYSIELANIE V NEDEĽU
Kaplnka sv. Michala - 10:30 h. (TelKE)

Uršulínsky kostol - 10:00 h. (detská sv. omša)
Uršulínsky kostol - 11:30

(na stránke www.fabiananton.sk)

ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Bratia a sestry, počas týchto dní budú všetky úmysly, 
ktoré boli nahlásené na nasledujúce dni, odslúžené 
pri súkromných sv. omšiach.

FARSKÁ KANCELÁRIA
Farská kancelária bude otvorená v čase od
16:00 h. do 17:00 h. Ostatné náležitosti prosím 
vybavujte e-mailom domsvalzbety@gmail.com 
alebo telefonicky +421 55 622 15 55.

ZAOPATRENIE CHORÝCH
V prípade potreby zaopatrenia chorých alebo 
umierajúcich volajte na číslo 0905 422 124.

MYŠLIENKA
PÁPEŽA FRANTIŠKA

Keď je tu chvíľa, v ktorej 
nechápete, v ktorej ste zúfalí 

a keď sa vám rúca svet, hľaďte 
na kríž.



LITURGICKÝ PREHĽAD
1. ADVENTNÁ NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ "C"
PO 29. november Pondelok po 1. adventnej nedeli

UT 30. november Sviatok sv. Ondreja, apoštola
hlavný patrón Košickej arcidiecézy

ST 1. december Streda po 1. adventnej nedeli

ŠT 2. december Štvrtok po 1. adventnej nedeli

PIA 3. december Spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza
prvý piatok v mesiaci

SO 4. december
Sobota po 1. adventnej nedeli

Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa cirkvi
Sv. Barbory, panny a mučenice

NE  5. december 2. ADVENTNÁ NEDEĽA
Bar 5, 1-9   I   Ž 126   I   Flp 1,4-6. 8-11   I   Lk 3, 1-6

FARSKÁ KANCELÁRIA

Pondelok - Štvrtok
10:00 - 12:00 I 15:00 - 17:00 (streda do 17:30)

Piatok
10:00 - 12:00

KONTAKT

www.domsvalzbety.sk
+421 55 622 15 55
domsvalzbety@gmail.com
@dom.rimkat.sk @mladez.svalzbety

IBAN SK28 0900 0000 0000 82121833 

DETSKÉ OKIENKO
Ahojte!  Viete o akej udalosti hovorí 
Ježiš v nedeľnom evanjeliu? Vymaľujte 
obrázok podľa kódu a dostanete malú 
nápovedu.


