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

Slovo k odpustu
Dnešnú nedeľu slávime odpustovú
slávnosť patrónky našej Košickej katedrály
ako aj nášho mesta Košice, ktorú si
pripomíname každý rok 17. novembra, sv.
Alžbetu Uhorskú.
Táto na prvý pohľad nevšedná
dievčina, ktorá žila len 24 rokov stihla
vo svojom živote omnoho viac ako mnohí,
ktorí sa dožívajú oveľa vyššieho veku. Žila
v 13. storočí. Rodičia jej dali meno Alžbeta,
čo znamená “Boh je štedrý”. A ako sa
dozvedáme z mnohých životopisov,
sv. Alžbeta svojím životom ukazovala,
že Boh je naozaj štedrý. Svojmu budúcemu
manželovi Ľudovítovi bola sľúbená už ako
štvorročná a ako štrnásťročná sa zaňho
aj vydala. So svojím manželom priviedli
na tento svet tri deti. Šesť rokov po sobáši
jej manžel zomrel na mor počas križiackej
výpravy a mladá 20-ročná Alžbeta ostala
so svojimi deťmi sama.
Hoci žila na kráľovskom dvore, jej
srdce horelo láskou k tým, ktorí žili za jeho
múrmi. V 13. storočí prejavovať akékoľvek
sympatie k chudobným a chorým bolo

tŕňom v oku tým, ktorí nimi pohŕdali
a mysleli si, že sú lepší od nich len tým,
že sa narodili do šľachtickej rodiny.
Hoci sa pomoc chudobným a biednym
stretávala
s
mnohým
odporom,
sv. Alžbetu to neodrádzalo, ale ešte
väčšmi im bola nablízku, najmä počas
neúrodného obdobia, obdobia veľkého
hladu a biedy. V roku 1229 založila
nemocnicu sv. Františka z Assisi,
pri ktorej si nechala zriadiť chudobný
domov podľa františkánskej spirituality
a tam žila v chudobe a službe chorým.
Sv. Alžbeta zomrela ako 24-ročná
s povesťou svätosti. Počas svojho
krátkeho života dokázala vydať zo seba
viac, akoby dokázala sama prĳať.
Je patrónkou žobrákov, vdov, sirôt,
chorých, prenasledovaných, núdznych,
pekárov, čipkárov a charitatívnych
organizácií. Nech je nám príklad
sv. Alžbety povzbudením, aby sme aj my
vedeli poslúžiť, či už svojim nevládnym
rodičom, svojej rodine, priateľom alebo aj
tým, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli
sami, či na ulici.

Autor: Dp. Miloš Jaklovský
diakon

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:

Myšlienka pápeža Františka

“Pokušením je vždy vrátiť sa späť. Jedna
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
definícia kresťanov, ktorá je v Svätom Písme
V túto nedeľu slávime odpustovú slávnosť
hovorí, že my kresťania nie sme ľuďmi,
sv. Alžbety Uhorskej, patrónky nášho Dómu
ktorí cúvajú, ktorí sa vracajú späť.”
a takisto mesta Košice. V tento deň môžete
za obvyklých podmienok získať plnomocné
Nedeľa Krista Kráľa
odpustky.
Na budúcu nedeľu budeme sláviť nedeľu Krista
Kráľa, ktorá je zároveň ukončením liturgického
SVETOVÝ DEŇ CHUDOBNÝCH
Zároveň v úto nedeľu slávime 5. Svetový roku. Na území našej farnosti sa nachádza kostol
Krista Kráľa v areáli kláštora sestier dominikánok.
deň chudobných, ktorý ustanovil pápež
V tento deň budeme v tomto kostole sláviť
František svojím apoštolským listom
odpustovu slávnosť, ktorá vyvrcholí sv. omšou
Misericordia et misera.
o 10:00 h. Zároveň svoje patrocínium oslávi
kaplnka Krista Kráľa v geriatrickom zariadení
Príprava prvoprĳímajúcich detí
sv. Lukáša. V závere sv. omší sa budeme modliť
Bude v stredu 17. 11. a v piatok 19. 11.
zasväcujúcu sa modlitbu.
o 17:00 h. v Kostole Krista Kráľa.
Arcidiecézne stretnutie mládeže v Košiciach
Mládežnícka sv. omša
V sobotu 20. novemba 2021 sa na území našej
Bude vo štvrtok 18. 11. o 18:00 h.
farnosti uskutoční ADSM (arcidiecézne stretnutie
v Dóme tentokrát s katechézou o Cirkvi.
mládeže). Jeho program bude nasledovný:
Svieca za nenarodené deti
Ešte vždy si môžete zakúpiť sviece
za nenarodené deti, ktoré symbolicky
poukazujú na osud detí, ktoré sa nemohli
narodiť. Menšiu zo sviec si viete zakúpiť
za 1€ a väčšiu za 5€.

15:00 h. Program pre mladých v priestoroch
UPC a ACM na ul. Rooseveltova 12.

Duchovná obnova pre rozvedených
Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU I.
sa uskutoční 10.-12. decembra 2021
v Rodinkove v Belušských Slatinách.
Je určená pre tých, ktorí po rozvode žĳú
sami. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací
formulár, ktorý je zverejnený na internetovej
stránke Rodinkova. Na duchovnú obnovu je
možné prísť s deťmi. Obnova sa uskutoční
v reži-me OTP. Duchovnú obnovu pre túto
skupinu rozvedených usporadúvame raz
do roka.

19:15 h. Moderovaná adorácia (Dóm)

17:00 h. Ruženec pre mladých (Dóm)
18:00 h. Sv. omša s otcami biskupmi (Dóm)

Hanusove dni v Košiciach
Cez víkend 27. a 28. novembra 2021 sa
uskutoční v DKC Veritas festival Košické
Hanusove dni, ktorý bude streamovaný
aj ONLINE! Diváci sa môžu tešiť na diskusiu
o duševnom zdraví s biskupom Marekom
Forgáčom, či diskusiu o tom, aká by mala
byť katolícka ženskosť. S Marekom Orkom
Váchom budeme hľadať odpoveď na to,
či sa eko-bio trend stáva náboženstvom.
Viac informácii nájdete na khd.sk

Báseň pre Františka
Len nedávno, v septembri tohto roku, sme zažili
návštevu storočia. Mali sme možnosť na našom
krásnom Slovensku privítať a mnohí aj stretnúť
Kristovho nástupcu. Svätý Otec František pricestoval,
aby nás osobne povzbudil vo viere a nádeji a zjednotil
pri slávení svätých omší. Vďaka priamym prenosom
sme sa stali účastníkmi jeho stretnutí s otcami
biskupmi, predstaviteľmi židovskej náboženskej obce,
mohli sme sledovať svätú liturgiu, vypočuli sme si jeho
príhovory rómskej komunite, mladým ľuďom a rodinám.
So Svätým Otcom na Slovensku to boli dni plné
nadšenia pre Krista a myšlienok hodných
nasledovania. Ktorá Františkova myšlienka, slovo vás
nadchlo? Ktoré jeho gesto zarezonovalo vo vašom
srdci? Ktoré stretnutie, príhovor zostane natrvalo vo
vašej pamäti? Dajte o tom vedieť celému Slovensku
a zapojte sa do projektu Báseň pre Františka.
AKO NA TO?
➤ Svätý Otec nazval Slovensko básňou, odplaťme mu
spoločne toto krásne prirovnanie. Inšpirujte sa slovami,
ktoré nám Slovákom Svätý Otec adresoval a vytvorte
báseň v rozsahu 8 – 12 veršov (riadkov). Prepis jeho
príhovorov nájdete na webstránke Tlačovej kancelárie.
Konferencie biskupov Slovenska.
➤ Ak Vám nejde rýmovanie, napíšte úvahu v rozsahu
100 – 150 slov o odkaze pápeža.

Suvenír - O€ bankovka
Spomienky na významné udalosti sa už
od stredoveku zvečňovali na minciach
i obrazoch. Dokonca i Košice ako
slobodné kráľovské mesto malo v 14.
stor. Vlastnú mincovňu v kráľovskom
dome. Po návšteve Svätého Otca
Františka v Košiciach sa aj naša farnosť
pridáva k odkazu tradície.
V modernejšom prevedení sme vydali nie
mincu, ale pamätnú bankovku na túto
veľkú udalosť roka.
Farský kalendár
Farský kalendár je neoddeliteľnou
súčasťou života našej farnosti. Za
posledné roky sme priniesli rozličné témy:
opis katedrálnych o l t á r o v, t é m u h i s
t o r i c k ý c h fotografií, tému liturgických
špecifík katedrálneho chrámu. Tohto roku
pre Vás pripravujeme tému návštevy
Svätého Otca v Košiciach - stolový
kalendár.

➤ Sociálne siete i internet boli počas návštevy
zaplavené fotografiami zachytávajúcimi Svätého
Otca žehnajúceho, objímajúceho, usmiateho či
pozorne načúvajúceho. Nechajte sa nimi inšpirovať
a nakreslite situáciu, ktorá vás oslovila.
TERMÍN
Na vaše práce čakáme do konca decembra 2021.
SPÔSOB VYHOTOVENIA A ODOSLANIA PRÁC
Básne a úvahy napísané v slovenskom jazyku
a písané na počítači, odošlite na mailovú adresu
kpkc@gmail.com. Obrázky vyhotovené technikou
kresby, maľby, grafiky a ich kombináciou na výkrese
formátu A4 odošlite poštou
na adresu KPKC, Bottova 15, 054 01 Levoča
(v obálke formátu A4 – neprehýbajte).
VYHODNOTENIE PRÁC
Najzaujímavejšie práce po obsahovej i umeleckej
stránke budú použité na zostavenie knižnej
publikácie, ktorú KPKC, n. o., plánuje vydať. Autori
vybraných prác budú o použití svojho príspevku
i vydaní publikácie informovaní emailom resp.
poštou.

Liturgický prehľad na 33. nedeľu
v Cezročnom období “B”

Pondelok

Pondelok 33. týždňa
v Cezročnom období

Utorok

Utorok 33. týždňa
v Cezročnom období

Streda

SV. ALŽBETY UHORSKEJ
Slávnosť pre farnosť

15. november

16. november

17. november
(Ipsa die)

Štvrtok

Štvrtok 33. týždňa
v Cezročnom období

Piatok

Piatok 33. týždňa
v Cezročnom období

Sobota

Sobota 33. týždňa
v Cezročnom období

Nedeľa

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA
34. nedeľa
v Cezročnom období

18. november

19. november

20. november

21. november

OKIENKO PRE NAJMENŠÍCH
Požehnaný deň všetkým! Keď čítame
nedeľné evanjelium, vidíme, ako Ježiš
opisuje svoj príchod. Dokážete nájsť
cestu bludiskom a prísť do cieľa?

Modlitba za synodu
Hľa, tu sme v tvojej prítomnosti, Pane,
Duchu Svätý. Hľa, tu sme obťažení hriechom,
avšak zhromaždení dnes v tvojom Mene. Príď k
nám. Buď s nami. Ráč vstúpiť do našich sŕdc.
Nauč nás, čo máme robiť, kde musíme ísť a
ukáž nám to, čo musíme vyplniť, aby sme sa ti s
tvojou pomocou mohli páčiť vo všetkom. Ty sám
buď jediným inšpirátorom a pôvodcom našich
úsudkov, ty, ktorý jediný s Bohom Otcom a
Synom máš Slávne meno. Nedovoľ, aby sme
sa stali prekážkami spravodlivosti, ty, ktorý
nadovšetko miluješ spravodlivosť. Nech nás
nevedomosť nevovádza do omylov, nech nás
priazeň nezmení, nech nás veľkosť alebo
význam osôb nepokazí. Avšak darom tvojej
veľkej milosti priviaž nás silne jedine k sebe,
aby sme boli jeden v tebe, a aby nás nič
neodvrátilo od pravdy. Nech zhromaždení v
tvojom Mene vždy strážime spravodlivosť
okrášlenú milosrdnou láskou, aby sa naše
myšlienky na tejto zemi v ničom neodvrátili od
teba, a aby sme v budúcom veku dostali za
naše dobré skutky večnú odmenu. Amen.

