list

ˇ
Alzbetin

14

Týždenný
informačník
Farnosti
sv. Alžbety
Košice

24. Apríl - 1. Máj 2022
Príspevok na vydanie: 0,10€

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
Nedeľa Božieho milosrdenstva alebo sviatok Božieho
milosrdenstva sa vďaka sv. Jánovi Pavlovi II. slávi v celej Cirkvi
od roku 2000. V tomto Jubilejnom roku bola splnená prosba
Pána Ježiša o ustanovení tohto sviatku, ktorú už v roku 1931
adresoval sv. sestre Faustíne Kowalskej v našom kláštore
v Plocku: „Túžim, aby bol ustanovený sviatok milosrdenstva.
Chcem, aby obraz, ktorý namaľuješ štetcom, bol slávnostne
posvätený na prvú nedeľu po Veľkej noci. Táto nedeľa
nech je sviatkom milosrdenstva” (Den. 49). Výber tejto
nedele za sviatok milosrdenstva má svoj hlboký teologický
význam. Poukazuje na spätosť, ktorá je medzi veľkonočným
tajomstvom vykúpenia a tajomstvom Božieho milosrdenstva.
Tento súvis zdôrazňuje aj novéna z Korunky Božieho
milosrdenstva, ktorá predchádza tento sviatok a začína sa
na Veľký piatok. Tento sviatok nie je len dňom zvláštneho
zvelebovania Boha v tajomstve milosrdenstva, ale aj časom
milosti pre všetkých ľudí. „Túžim,” povedal Pán Ježiš, „aby
sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky
duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov (Den. 699). Duše hynú
napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam im poslednú
nádej na záchranu – sviatok môjho milosrdenstva. Ak nebudú
zvelebovať moje milosrdenstvo, zahynú naveky” (Den. 965).
Dôležitosť tohto sviatku vidíme vo veľkosti neobyčajných
prisľúbení, ktoré Pán Ježiš s týmto sviatkom spojil. „Kto
v tento deň pristúpi k prameňu života,” povedal Kristus,
„dosiahne úplné odpustenie vín aj trestov (Den. 300). V tento
deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé
more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho
milosrdenstva. … Nech sa žiadna duša nebojí priblížiť sa
ku mne, hoci by jej hriechy boli ako šarlát” (Den. 699). Aby sme
mohli využiť tieto veľké dary, treba splniť podmienky úcty
k Božiemu milosrdenstvu (dôvera v Božiu dobrotu a činorodá
láska k blížnemu), ako aj byť v stave milosti posväcujúcej
(po svätej spovedi) a hodne prijať sväté prijímanie. „Žiadna
duša nebude ospravedlnená,” vysvetlil Ježiš, „kým sa
s dôverou neobráti k môjmu milosrdenstvu. Preto prvá
nedeľa po Veľkej noci má byť sviatkom milosrdenstva.
Kňazi majú v tento deň hovoriť dušiam o mojom veľkom
a nepochopiteľnom milosrdenstve” (Den. 570).

Zdroj: www.milosrdenstvo.sk

Farské oznamy
PRÍPRAVA NA SVIATOSTI

Prvoprijímajúci

Birmovanci
Katechumeni

•
•

V dňoch 27. a 29. apríla 2022 príprava na prvé sv. prijímanie nebude.
Pokračovať budeme 4. a 6. mája zvyčajnou sv. omšou v Kostole Krista
Kráľa o 17:00 h., po ktorej sa uskutočnia stretnutia detí spolu s katechétmi
a animátormi na Gymnáziu sv.Tomáša Akvinského.

•

Príprava na sviatosť birmovania pokračuje mládežníckou svätou omšou
s katechézou v Dóme sv. Alžbety, ktorá bude 28.4.2022 o 18:00 h.
Každý deň Vás pozývame sa na chvíľu zastaviť a zamyslieť sa nad
BIRMO-PULZOM, ktorý nájdete na našom Facebooku @mladez.svalzbety.

•
•

Stretnutie katechumenov bude po dohode s animátormi skupín.

INŠTALÁCIA RELIKVIE SV. SESTRY
FAUSTÍNY KOWALSKEJ
V Nedeľu Božieho milosrdenstva (24. apríla 2022)
Vás srdečne pozývame do Dómu sv. Alžbety na
svätú omšu o 10:30 h. Pri sv. omši bude inštalovaná
relikvia sv. Faustíny Kowalskej, ktorú sme dostali
ako dar od Kongregácie sestier Matky Božieho
milosrdenstva v Krakove.

ÚPLNÉ ODPUSTKY V NEDEĽU
BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
Každý, kto si v Nedeľu Božieho milosrdenstva pri
verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva
v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento
obraz a splní predpísané podmienky na získanie
úplných odpustkov (sv. spoveď, sväté prijímanie,
modlitba na úmysel Sv. Otca), pomodlí sa Modlitbu
Pána, Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych
vzývajúci Božie milosrdenstvo, môže získať úplné
odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

TEOLOGICKÝ VEČER
Teologická fakulta KU v Košiciach Vás pozýva
na Teologický večer, ktorého hosťami budú košický
eparchiálny biskup Cyril Vasiľ a cirkevný právnik
Peter Sykora v pondelok 25.4. o 20:15 h. v Aule
sv. košických mučeníkov v budove Teologickej
fakulty na Hlavnej 89 v Košiciach. Témou diskusie
bude "Cirkev a právo - nezabudl sme na evanjelium?"

MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
Všetkých pozývame na mládežnícku sv. omšu
28.4.2022 o 18:00 h. do Dómu sv. Alžbety.
TÉMA - Božská komédia 1. časť

POŽEHNANIE TEHOTNÝCH MAMIČIEK
na sviatok sv. Gianny Berett - Mollovej
Blíži sa sviatok Gianny Berett - Mollovej, ktorá

svoj svätý život zavŕšila uprednostnením záchrany
dieťaťa pred naliehavosťou svojej onkologickej
liečby. Po úspešnom pôrode zomrela na Veľký
piatok 28. apríla 1962.
„Ak sa budete musieť rozhodovať medzi mnou
a dieťaťom, žiadne váhanie: voľte – a to vyžadujem –
dieťa. Zachráňte ho!“
60. výročie smrti tejto talianskej lekárky a matky
oslávime v Košiciach 28. apríla 2022 pri svätej omši
za život v Jezuitskom kostole na Komenského ulici
14. Začne o 16:30 h. a bude spojená s požehnaním
tehotných mamičiek. Naším hosťom bude o. Pavol
Štefurik, syn výnimočnej matky, ktorá sa v roku 1953
vzoprela komunistickému režimu aj za cenu väzenia.
Táto jej obeta neskôr priniesla vzácne ovocie.

ŠTVRTÉ STRETNUTIE FARSKÉHO
SYNODÁLNEHO SPOLOČENSTVA
Štvrté synodálne stretnutie v našej farnosti
sa uskutočnÍ 4.5.2022 o 18:00 h. na farskom úrade.

DOD V SEMINÁRI
Košickí seminaristi Vás 8. mája 2022 srdečne
pozývajú na DOD, ktoré sa uskutoční v priestoroch
Kňazského seminára v Košiciach.
Program:
11:00 h. - svätá omša
12:15 h. - obed + prehliadka seminára
15:00 h. - kultúrny program
17:30 h. - slávnosné vešpery

MLÁDEŽNÍCKY TÁBOR
Všetkým mladým vo veku 15 - 19 rokov dávame
do pozornosti možnosť stráviť prázdninový týždeň
od 11. do 16. júla 2022 na Sninských rybníkoch, spolu
s naším pánom kaplánom a našimi animátormi.
Už teraz sa môžete tešiť na zaujímavý a pestrý
program, preto neváhajte a zarezervujte si tento
termín!
Tešíme sa na Vás! Viac info čoskoro.

DETSKÝ TÁBOR

•

V dňoch 18. - 22. júla 2022 sa uskutoční tradičný
detský tábor u sestier uršulínok, ktorého
tohtoročnou témou bude Cesta okolo sveta.
Tešíme sa na Vás! Viac info čoskoro.

•

NOVÁ PUBLIKÁCIA
Dávame Vám do pozornosti novú publikáciu
príhovorov a kázní p. kardinála Jozefa Tomka, ktorú
si u nás môžete zakúpiť.

PONUKA SUVENÍROV A PUBLIKÁCIÍ
NAŠEJ FARNOSTI
Ponúkame Vám suveníry a publikácie našej farnosti:

pamätná zberateľská bankovka - suvenír vydaná z príležitosti návštevy Svätého Otca
v Košiciach: milodar 5€,
likér sv. Alžbety z lutoeňov ako aj likér sv.
Urbna.

Všetky nami uvedené sumy za suveníry predstavujú
odporúčané milodary, ktoré budú použité
na podporu a prevádzku Farnosti sv. Alžbety.
V prípade záujmu o akýkoľvek suvenír kontaktujte:
•
tomas.harbulak@domsvalzbety.sk,
•
0915 922 099.

LITURGICKÝ PREHĽAD
PONDELOK
25.4.

Svätého Marka, evanjelistu
sviatok

1 Pt 5, 5b-14 I Ž 89, 2-3. 6-7. 16-17
Mk 16, 15-20

UTOROK
26.4.

Utorok po 2. veľkonočnej nedeli

Sk 4, 32-37 I Ž 93, 1ab. 1c-2. 5
Jn 3, 7b-15

STREDA
27.4.

Streda po 2. veľkonočnej nedeli

Sk 5, 17-26 I Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
Jn 3, 16-21

ŠTVRTOK
28.4.

Štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli

Sk 5, 27-33 I Ž 34, 2+9. 17-18. 19-20
Jn 3, 31-36

Svätej Kataríny Sienskej,
panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
sviatok

1 Jn 1, 5 – 2, 2
Ž 103, 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18a
Mt 11, 25-30

SOBOTA
30.4.

Sobota po 2. veľkonočnej nedeli

Sk 6, 1-7 I Ž 33, 1-2. 4-5. 18-19
Jn 6, 16-21

NEDEĽA
1.5.

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Sk 5, 27b-32. 40b-41
Ž 30, 2+4. 5-6. 11-12a+13b
Zjv 5, 11-14
Jn 21, 1-19

PIATOK
29.4.

Detské okienko

Ježiš nás má veľmi rád, a preto za nás zomrel na kríži. Už túto nedeľu si to pripomenieme oslavami
Nedele Božieho milosrdenstva. Na obrázku je svätá sestra Faustína aj s obrazom milosrdného Ježiša.
Dokonca hneď dvakrát. Dokážete medzi týmito obrázkami nájsť 6 rozdielov?

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

