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PODSTATA ZBOŽNOSTI
Zamysleli ste sa niekedy, čo je podstatou kresťanstva? Chrámy? Rituály?
Procesie? Školstvo či nemocničný systém? Morálka alebo vierouka? Asi každý
jeden z nás cíti, že všetko to
spolu súvisí, ale ak by sme
chceli vyzdvihnúť len
jedno, akosi sa nám
stratí pravá chuť
evanjeliového posolstva.
V dnešnú nedeľu nás sám Ježiš
pozýva do synagógy (chrámu),
do
priestoru
modlitby,
v ktorom sa
človek stretáva
s Večným. On
sám
"sedí"
v poslednej lavici
a pozerá, ako
na nás pôsobí jeho
milosť. Pozerá na
naše gestá, mimiku,
ale čo je najdôležitejšie, hľadí do vnútra
nášho srdca, pretože ono
je hlavným ukazovateľom, ako
veľmi sme sa nechali preniknúť
a premeniť jeho slovom.
Byť totižto kresťanom je ťažšie, ako

sa na prvý pohľad zdá. Byť kresťanom
totižto vyžaduje nielen zaangažovanie
tvojich skutkov do charitatívneho diela,
či do misionárskeho zápalu ohlasovania
Božieho slova. Byť kresťanom
znamená stáť v pokore
pred Bohom, ale aj pred
svojím blížnym. Jedno
bez druhého nefunguje. Alebo maximalizujeme jedno
a stávajú sa z nás
chladní fanatici,
alebo
druhé
a cyklíme sa
vo svojich premenlivých túžbach a prianiach zabúdajúc na to, že
Boh nám ukazuje večný cieľ,
ktorý nepodlieha
našej chvíľkovosti,
a preto má tú silu
motivovať a napĺňať
radosťou ľudské srdce.
Postoj zbožnosti Kristovho učeníka je bázeň pred
Bohom a úcta k svojmu
blížnemu.
Boris Byčánek
farský vikár

FARSKÉ OZNAMY
PRÍPRAVA NA SVIATOSTI
PRVOPRIJÍMAJÚCI

BIRMOVANCI

•

Príprava na sviatosť prvého sv. prijímania pokračuje v stredu 26.10.
v Kostole Krista Kráľa NEBUDE.

•

Mládežnícka a birmovanecká sv. omša bude vo štvrtok 27. októbra
2022 o 18:00 hod. v Dóme sv. Alžbety.
Stretnutia birmovancov s animátormi sa uskutočnia podľa zadelenia
do jednotlivých skupiniek.

•

BIRMO-PULZ UŽ ROK S NAMI

MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA

Už rok dennodenne naši mladí animátori
vypracúvajú každodenné zamyslenie nad Božím slovom. Aj týmto spôsobom chcú šíriť
Božie slovo a zostávať tak na Božom i Vašom
pulze. Tieto každodenné zamyslenia môžete
sledovať prostredníctvom Facebooku aj vy
a to na: @mladez.svalzbety.

Pozývame mládež a birmovancov na mládežnícku sv. omšu, ktorá bude vo štvrtok 27.10.
o 18:00 hod. v Dóme sv. Alžbety.
Téma: Viera ako cesta k druhému.

ZBIERKA NA MISIE
Dnes po sv. omšiach je v našej farnosti zbierka
na misie. Tento rok je zbierka zo Slovenska
venovaná na pomoc Cirkvi v Kambodži, na pomoc postihnutým ľuďom. Svojím príspevkom
dodávate týmto ľuďom nádej na lepší život.
Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať!

OKTÓBROVÉ POBOŽNOSTI
Povzbudzujeme Vás k spoločnej modlitbe
posvätného ruženca v rodinách aj pred večernými sv. omšami o 17:45 hod. v katedrále.
•
•
•
•
•
•
•

Pondelok 24.10. - matky
Utorok 25.10. - otcovia
Streda 26.10. - sestry vincentky
Štvrtok 27.10. - animátori
Piatok 28.10. - rodiny
Sobota 29.10. - zástupcovia veriacich
Nedeľa 30.10. - mladí

SPOVEDNÁ SLUŽBA
PRED DUŠIČKAMI
Blížiaci sa dušičkový čas nám prináša jedinečnú možnosť získavania plnomocných
odpustkov pre duše v očistci, a to počas celej
dušičkovej oktávy. K zíkaniu plnomocných odpustkov patrí aj sviatosť zmierenia. Preto
od pondelka 24. 10. bude v Dóme sv. Alžbety
posilnená spovedná služba. Sviatosť zmierenia môžete prijať v týchto časoch:
6:00 - 7:00 / 9:00 - 11:30 / 17:00 - 18:00 hod.

MIMORIADNA FARSKÁ ZBIERKA
Z dôvodu vážnej poruchy prívodu elektrického
prúdu do Dómu sv. Alžbety, ktorú ste si počas
minulých dní a týždňov mohli všimnúť,
sa bude konať rozsiahla oprava, ktorá nás
bude stáť určité finančné prostriedky. Z tohto
dôvodu bude v nedeľu 6.11. na tento účel
vyčlenená mimoriadna farská zbierka.
Prispieť viete aj prostredníctvom bankového
prevodu na číslo farského úctu:
SK28 0900 0000 0000 8212 1833
Za Vašu pomoc úprimné Pán Boh zaplať!

SV. OMŠA ZA ŽIVOT S POŽEHNANÍM
TEHOTNÝCH MAMIČIEK
Pozývame všetkých priateľov a podporovateľov kultúry života, osobitne tehotné mamičky,
na košickú svätú omšu za život, ktorá sa bude
sláviť vo štvrtok, 27. októbra 2022 v Uršulínskom kostole so začiatkom o 17:00 hod.
Zoči-voči tehotenským ťažkostiam a obavám
chceme rozjímať nad slovami Svätého písma,
ktoré nás povzbudzuje: „Oblečte si Božiu
výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom
diabla.“ (Ef 6, 11)
V závere slávenia kňazi požehnajú tehotné
mamičky spolu s ich rodinami.

SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI
V sakristii si môžete zakúpiť sviečku s logom
kampane Za život a tak podporiť Pro-life aktivity. Sviečku potom symbolicky zapaľujeme
2. novembra pri spomienka na všetkých verných zosnulých.

FARSKÁ MINIŠTRANTSKÁ ŠKOLA
(KURZ NARZÍCIUS)
Pozývame mladých chlapcov vo veku 7 - 18 rokov zapojiť sa do farskej miništrantskej školy
(kurz Tarzícius). Tento kurz bude praktickou
prípravou pre službu pri oltári. Stretnutia
sa uskutočnia približne raz za dva týždne
v pondelok o 16:30 hod. v priestoroch farskej
budovy (Hlavná 26). Kurz sa začne na konci
novembra a vyvrcholí na začiatku júna.
Prihlasovať sa môžete pomocou elektronického formulára, ktorý nájdete od nedele
23.10.2022 na našej farskej webovej stránke
alebo na našom farskom facebookovom
profile.
PRVÉ STRETNUTIE BUDE V PONDELOK 21.11.2022
O 16:30 HOD. NA FARE (Hlavná 26) na PRVOM
POSCHODÍ V KATECHETICKEJ MIESTNOSTI.
Bližšie informácie už čoskoro.

OZNAM
Oznamujeme Vám, že sme v priebehu tohto
roka pristúpili k obnove a reštaurovaniu hlavnej vstupnej brány do budovy farského úradu
na Hlavnej ul. č. 26, Košice. Na základe Výzvy
DS/2022 sme požiadali Košický samosprávny
kraj o poskytnutie dotácie. Názov projektu:
Obnova hlavnej vstupnej brány do budovy
Rímskokatolíckej farnosti sv. Alžbety Uhorskej
v Košiciach. Žiadosť nám bola Dotačnou komisiou Košického samosprávneho kraja schválená. Tento projekt bol realizovaný s finančnou
podporou Košického samosprávneho kraja
vo výške 10 000 €. Za priazeň, podporu i pomoc pri záchrane kultúrnych hodnôt Košíc
ďakujeme.

POĎAKOVANIE
Touto formou sa chceme poďakovať pani
RUŽENE CEHLÁROVEJ, ktorá po 20 rokoch
každodennej služby o čistotu interiéru Dómu
sv. Alžbety odchádza do zaslúženého dôchodku. Za jej dlhoročnú službu jej úprimne
ďakujeme a do jesene jej života jej vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania a pokoja.

BLAHOŽELANIE
Úprimne blahoželáne nášmu p. arcibiskupovi,
Mons. Bernardovi Boberovi, k zvoleniu
do služby predsedu Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Otec arcibiskup aj naďalej
zostáva sídelným biskupom Košickej arcidiecézy, ale v rámci svojej služby bude najbližšie štyri roky zastupovať vo verejnom živote celý slovenský biskupský zbor. Po 12-ročnom funkčnom období tak nahrádza Mons.

Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa - metropolitu a stáva sa tak 4. predsedom KBS od vzniku samostatnej Slovenskej
republiky.
Do Vašej novej služby v Pánovej vinici, Vám
otec arcibiskup, vyprosujeme hojnosť Božích
milostí, ochranu Panny Márie Sedembolestnej
a takisto sv. apoštola Ondreja, hlavného
patróna našej arcidiecézy.

ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI
24. OKTÓBER - 18. NOVEMBER 2022
Kampaň Študentská kvapka krvi je zameraná
hlavne na prvodarcov a mladých ľudí. Slogan
28. ročníka tejto kampane znie „Pripoj sa,“ a je
výzvou, aby sa každý zdravý dospelý človek
pripojil k darcom krvi.
Transfúzia krvi bez darcu krvi nie je možná.
Prosíme preto o pomoc pri oslovovaní zdravých ľudí, ktorí môžu pomôcť svojou kvapkou.
Národná transfúzna služba SR,
pracovisko Košice
odberové hodiny:
Po - pia od 7:00 hod. do 14:00 hod.,
v utorok do 17:00 hod.

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

LITURGICKÝ PREHĽAD
PONDELOK
24.10.
UTOROK
25.10.

Pondelok 30. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Maura, biskupa
ľubovoľná spomienka

Utorok 30. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Maura, biskupa
ľubovoľná spomienka

Ef 4, 32 – 5, 8
Ž 1, 1-2. 3. 4+6
Lk 13, 10-17
Ef 5, 21-33
Ž 128, 1-2. 3. 4-5
Lk 13, 18-21

STREDA
26.10.

Streda 30. týždňa v Cezročnom období

Ef 6, 1-9
Ž 145, 10-11. 12-13b. 13c-14
Lk 13, 22-30

ŠTVRTOK
27.10.

Štvrtok 30. týždňa v Cezročnom období

Ef 6, 10-20
Ž 144, 1. 2. 9-10
Lk 13, 31-35

PIATOK
28.10.

Svätých Šimona a Júdu, apoštolov

SOBOTA
29.10.

NEDEĽA
30.10.

sviatok

Sobota 30. týždňa v Cezročnom období
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

DETSKÉ OKIENKO
Ahojte! Tento týždeň
Ježiš hovorí o dvoch
mužoch, ktorí sa v chráme modlili. Viete, ako
zneli ich modlitby?
Môžete ich dopísať do
bubliniek a mužov vymaľovať. Ktorá modlitba sa
Bohu páčila viac?

Ef 2, 19-22
Ž 19, 2-3. 4-5
Lk 6, 12-19
Flp 1, 18b-26
Ž 42, 2. 3. 5b-e
Lk 14, 1. 7-11
Múd 11, 22 – 12, 2
Ž 145, 1-2. 8-9. 10-11. 13c-14
2 Sol 1, 11 – 2, 2
Lk 19, 1-10

