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TÝŽDENNÝ
INFORMAČNÍK
FARNOSTI
SV. ALŽBETY
KOŠICE

11. - 18. SEPTEMBER 2022

MODLITBA TAIZÉ

FARSKÉ OZNAMY
ZAMYSLENIE NA KAŽDÝ DEŇ
Každý deň Vás pozývame sa na chvíľu zastaviť
a zamyslieť sa nad BIRMO-PULZOM, ktorý
nájdete na našom Facebooku @mladez.
svalzbety.

DENNÁ SPOVEDNÁ SLUŽBA
Od pondelka 5.9. bude v katedrále obnovená
tradičná denná spovedná služba od 9:00 hod.
do 11:30 hod.

PRVÉ VÝROČIE NÁVŠTEVY SV. OTCA
FRANTIŠKA V KOŠICIACH
Prvé výročie návštevy pápeža Františka si
pripomenieme pri sv. omši 14.9. o 18:00 hod.
Pri tejto sv. omši, ktorú bude celebrovať
Mons. Bernard Bober, bude odhalená
pamätná tabuľa pripomínajúca pápežovú
návštevu. Zároveň touto sv. omšou začneme
tohtoročnú prípravu mladých na sviatosť
birmovania.

MLÁDEŽNÍCKE SV. OMŠE
Prvá mládežnícka sv. omša v tomto šk. roku
bude 14.9.2022 o 18:00 hod. v Dóme svätej
Alžbety.
Ďalšie mládežicke sv. omše v mesiaci
september budú: 23.9., 29.9. (Kaplnka svätého
Michala a po nej mládežnícky program)

SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ
PANNY MÁRIE
Sv. omše budú ako v nedeľu:
• Dóm sv. Alžbety: 6:00, 7:30, 9:00 (lat.),
10:30, 12:00 (maď.), 15:00, 18:00 hod.
• Uršulínsky kostol: 10:00, 11:30 hod.
• Krista Kráľa: 8:00 a 10:00 hod.

ODPUST NA KALVÁRII
Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie
bude odpustová sv. omša na košickej Kalvárii
o 10:00 hod., ktorej bude predsedať Mons.
Bernard Bober. Všetci ste srdečne pozvaní.

adorácia v tomto šk. roku.

ORGANOVÝ FESTIVAL
Štátna
filharmónia
Košice
organizuje
Mezinárodný organový festival Ivana Sokola,
pri ktorého príležitosti sa 15.9. uskutoční
o 20:00 hod. koncert v katedrále.

MODLITBY TAIZÉ
V
nedeľu
18.9.2022
Vás
pozývame
do katedrály, kde bude po sv. Omši o 18:00
hod. večerná meditatívna modlitba TAIZÉ.

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ KU CTI
SV. MICHALA ARCHANJELA
Odpustová slávnosť ku cti sv. Michala
Archanjela bude:
• Uršulínsky kostol: 25.9. o 10:00 hod.
• Kaplnka sv. Michala: 29.9. o 17:00 hod.
(mládežnícka sv. omša)

PRIHLASOVANIE NA PRIJATIE
SVIATOSTI PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA
Prihlasovací formulár na prípravu k sviatosti
prvého sv. prijímania nájdete na našej farskej
stránke: www.domsvalzbety.sk
Príprava bude vždy v stredu (okrem poslednej
stredy v mesiaci) na sv. omšiach o 17:00 hod.
v Kostole Krista Kráľa na Moyzesovej ulici.
Začneme v septembri 21.9.2022 o 17:00 hod.
v Kostole Krista Kráľa. Bližšie informácie Vám
včas poskytneme e-mailom, na farskej stránke
a tiež aj prostredníctvom farského týždenníka
- Alžbetin list.

PRIHLASOVANIE NA SVIATOSŤ
BIRMOVANIA
Na prípravu k sviatosti birmovania, ktorá bude
prebiehať v školskom roku 2022/2023 sa
môžete prihlásiť prostredníctvom online
formulára. Príprava je určená pre všetkých
od prvého ročníka SŠ a začne 13.9.
mládežickou sv. omšou o 18:00 hod. v Dóme
sv. Alžbety.

MODEROVANÁ ADORÁCIA

PRIHLASOVANIE NA INICIAČNÉ
SVIATOSTI

V piatok 16.9.2022 bude po večernej sv. omši
o 18:00 hod. v katedrále prvá moderovaná

Dávame Vám do pozornosti možnosť prihlásiť
sa na prípravu k prijatiu iniciačných sviatostí.

krst, birmovanie a Eucharistia pre dospelých.
Príprava začne od septembra a prihlásiť sa
môžete vo farskej kancelárii.

VÝROČIE MANŽELSKÝCH SĽUBOV
Manželia, ktorí v tomto roku slávia 50, 60 a 65
rokov spoločného života, nech sa nahlásia
v kancelárii farského úradu alebo sakristii
do 15. septembra.

www.radiomaria.sk. Vysielanie rádia Mária
môžete počúvať 107,7 MHz.

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

MISIJNÉ SV. OMŠE
Ak chcete pomôcť misionárom, môžete
nechať odslužiť svätú omšu na svoj úmysel
v misijných krajinách. Milodar na jednu svätú
omšu je 5€, milodar na novénu (9 sv. omší)
je 45€, milodar na gregoriánske omše (30
svätých omší) je 150€. Úmysly si môžete
zapísať
cez
internet
na
stránke
www.misijnediela.sk alebo si v kostole môžete
zobrať šeky.

RÁDIO MÁRIA
Program
katolíckeho
Rádia
Mária
na september a október 2022 je zadarmo
dostupný u nás v kostole alebo na

•

pamätná zberateľská bankovka - suvenír vydaná z príležitosti návštevy Sv. Otca
v Košiciach: Milodar 5€,
likér sv. Alžbety z lupeňov ako aj likér
sv. Urbana.

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,
0905 922 099.

PREDSTAVENIE LOGA MLÁDEŽE FARNOSTI SV. ALŽBETY
Drahí bratia a sestry, naša farnosť je spoločenstvom mnohých spoločenstiev a skupín, ktoré sa
vo svojom živote snažia uplatniť Kristovo evanjelium. Jednou z takýchto skupín je aj naša mládež,
ktorá sa snaží svojou angažovanosťou nájsť svoje miesto v živote našej farnosti.
Dnes Vám chceme predstaviť logo, ktoré má reprezentovať našu mládež. Na logu môžete
vidieť štyri postavy. Tri sú úplné a štvrtá má iba obrysy. Tie tri znázorňujú spoločenstvo, o ktorom
Kristus hovorí, kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, tam som uprostred nich ja. Tá štvrtá
postava je každý, kto je oslovený. Je ňou ten, ktorý vo svojom srdci pociťuje túžbu kráčať
za Kristom.
Všetky štyri postavy sú zhromaždené okolo stola, ktorý symbolizuje bochník chleba. Chlieb,
symbol sv. Alžbety, ale najmä Eucharistie, je priestorom, v ktorom sa stávame viac ako
kamarátmi, tu sa z nás stávajú bratia a sestry v Kristovi.
Zároveň je tento bochník výzvou aj odkazom. Výzvou
stať sa chlebom tohto sveta, čiže tými, ktorí dávajú svetu
silu ísť ďalej a odkazom na sv. Alžbetu, ktorá sa svojím
životným
postojom
pripodobnila
chlebu,
tomu
najzákladnejšiemu životnému pokrmu.
Nikto pri stole nesedí sám, postavy sú navzájom
prepojené nitkou lásky, ktorá má svet spájať, nie
rozdeľovať.
Láska, ktorá na nás zanecháva svoju stopu, stopu, ktorá
z nás robí jedno spoločenstvo, sediace pri jednom stole,
kde každý pociťuje svoju jedinečnosť aj slabosť. Ale len
tento stôl je miestom, kde sa z neznámych stávajú známi a
zo známych priatelia, dávajuci svoj život za tých druhých...

LITURGICKÝ PREHĽAD
PONDELOK
12.9.

Pondelok 24. týždňa v Cezročnom období
alebo Najsvätejšieho mena Panny Márie
ľubovoľná spomienka

UTOROK
13.9.

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi

STREDA
14.9.

Povýšenie Svätého Kríža

ŠTVRTOK
15.9.

Sebembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

PIATOK
16.9.

Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov

SOBOTA
17.9.
NEDEĽA
18.9.

spomienka

sviatok
Prvé výročie návštevy Sv. Otca Františka v Košiciach (18:00 - katedrála)

slávnosť

spomienka

Sobota 24. týždňa v Cezročnom období
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

DETSKÉ OKIENKO
Ahojte!
V
nedeľnom
evanjeliu Ježiš rozpovedal
viacero podobenstiev, no
všetky
mali
niečo
spoločné. Čosi alebo ktosi
sa v nich stratilo a bolo
potrebné
to
nájsť.
Niekedy sa aj my stratíme
a urobíme niečo zlé, no
náš nebeský Otec nám
vždy rád odpustí, ak si
uznáme, že sme urobili
chybu. No a v tomto
detskom okienku skúste
nájsť na obrázku všetky
ukryté predmety.
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