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30. OKTÓBER - 6. NOVEMBER 2022

SPOLU VYPRÁZDNIME OČISTEC
Dušičky, čas spomienok a návratov. Každý rok v novembri prichádza takáto na dotyk mocná chvíľa.
Všetci sa skláňame nad hrobmi tých, ktorí pre nás
čosi znamenali. S úctou vybaľujeme svoje batôžky
spomienok, ukryté kdesi v hlbokých skrýšach srdca.
Vypínajúci sa kríž, ten maják cintorína a plameň
sviec, znamenajúci svetlo v tme, ako by nám chceli
pripomenúť, že život a smrť patria spolu, že láska
na kríži dvíha nádej a tíško vyslovuje pre nás výzvu,
dáva nám poverenie neustať, nesklamať. Život
na tomto svete má predsa pokračovanie kdesi
ďalej...
Preto, hoci chlad s vetrom a večernou hmlou sadajú
na krajinu, naše srdcia odolávajú a otvárajú sa pre
pomoc dušiam našich známych, ale aj neznámych.
Ponúkame Vám 13 spôsobov, ako sa modliť za duše
v očistci:
• Modlite sa Novénu za duše v očistci.
• Sväté prijímanie obetujte za duše v očistci.
• Obetujte svätú omšu za vašich blízkych, najmä
v deň výročia ich smrti.
• Modlite sa krížovú cestu za duše v očistci.
• Modlite sa za duše v očistci špeciálny ruženec.
Nezabúdajte, že po svätej omši je modlitba
posvätného ruženca najsilnejšou modlitbou.
• Získajte pre duše v očistci odpustky. Veriaci,
ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých
nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa: Otče náš a Verím v Boha, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky,
ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.
Obvyklé podmienky: sv. spoveď (stačí jedna
spoveď na všetky odpustky), sv. prijímanie
(najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel
Sv. Otca. Okrem toho, ako vo všeobecnosti,
treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu,
aj všednému. Veriaci, ktorý nábožne navštívi
cintorín, kryptu alebo hrobku (ak je to fyzicky
možné) a aspoň mysľou sa pomodlí za zos-

nulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu
privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne
od 1.11. do 8.11. Obvyklé podmienky ako v prvom prípade.
• Konajte skutky milosrdenstva: "Milosrdenstvo
vyslobodzuje zo smrti a očisťuje od každého
hriechu. Tí, čo preukazujú milosrdenstvo, budú
sa tešiť z dlhého života." (Tobiáš 12, 9).
• Modlite sa modlitbu svätej Gertrúdy, ktorá sa
touto modlitbou získala prepustenie mnohých
duší z očistca:
Večný Otče, obetujem ti najvzácnejšiu Krv tvojho
Božského Syna Ježiša Krista v jednote s obetou svätej
omše po celom svete, ktoré sa dnes slúžia za všetky
duše v očistci, za hriešnikov po celom svete, za
hriešnikov, ktorí patria do cirkvi, za tých, ktorí sú
v mojom dome a v mojej rodine. Amen.
• Modlite sa krátku modlitbu, ktorou vyprosíte
čiastkové odpustky pre duše:
Odpočinutie večné daj im Pane a Svetlo Večné nech
im svieti! Duše zomrelýchv eriacich nech odpočívajú
v Božom milosrdenstve v pokoji! Amen.
• Modlite sa nad hrobmi vašich blízkych, ktorí
odišli, alebo navštívte náhodný cintorín a modlite sa za tých, ktorí nemajú nikoho, kto sa
za nich modlí.
• Navštívte Najsvätejšiu sviatosť, dušiam v očistci pomôže aj Eucharistická adorácia.
• Obetujte svoje denné malé skutky i samotné
odopretie si niečoho a ponúknite to ako pokánie pre úbohé duše.
• Požiadajte o príhovor svätých, ktorí boli počas
svojho života veľkí priatelia Svätých duší, aby
sa k vám pripojili k modlitbe za veriacich, ktorí
odišli. Napr.: sv. Mikuláš z Tolentína, sv. Gertrúda
Veľká, sv. Katarína z Janova, Sv. Páter Pio, sv.
Filip Neri, sv. Faustína Kowalská, sv. Jozef, Panna
Mária a ďalší.
Dp. Šimon Škvarko
diakon

FARSKÉ OZNAMY
PRÍPRAVA NA SVIATOSTI
PRVOPRIJÍMAJÚCI

BIRMOVANCI

•

Príprava na sviatosť prvého sv. prijímania pokračuje v stredu 2.11.
na sv. omši o 17:00 hod. v Kostole Krista Kráľa na Moyzesovej ulici.

•

Mládežnícka a birmovanecká sv. omša bude vo štvrtok 3. novembra
2022 o 18:00 hod. v Dóme sv. Alžbety.
Stretnutia birmovancov s animátormi sa uskutočnia podľa zadelenia
do jednotlivých skupiniek.

•

PRIKÁZANÝ SVIATOK
VŠETKÝCH SVÄTÝCH

SPOLOČENSTVO
NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

V utorok 1. novembra slávime prikázaný
sviatok Všetkých svätých. V tento deň nás
zaväzuje účasť na sv. omši.
Sv. omše v tento deň budú ako v nedeľu.

Členovia Spoločenstva Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho sa stretnú vo štvrtok 3.11.2022
o 17:30 hod. v zasadačke u jezuitov na prednáške dp. P. Kovaľa o Božskom Srdci a na prvý
piatok (4.11.) o 18:30 hod. na sv. omši za členov
tohto spoločenstva.

Dóm sv. Alžbety:
6:00, 7:30, 9:00 (latinská), 10:30,
12:00 (maďarská), 15:00 a 18:00 hod.
Uršulínsky kostol:
8:30 (maď.), 10:00 (detská) a 11:30 hod.
Kostol Krista Kráľa:
8:00 a 10:00 hod.

POBOŽNOSTI NA CINTORÍNOCH
KREMATÓRIUM pri hlavnom kríži
• 1. 11. o 14:00 hod.
VEREJNÝ CIRNORÍN
• 1. 11. o 15:00 hod. pobožnosť pri hl. kríži,
• 2. 11. o 15:00 hod. sv. omša.
ROZÁLIA
• 1.11. o 15:15 pobožnosť v kaplnke,
• 2. - 8.11. sv. omše o 16:00 hod.,
• 6.11. (nedeľa) sv. omša o 15:15 hod.

ZÁDUŠNÍ MŠE SVATÁ
Český spolok v Košiciach srdečne pozýva 2. 11.
do Kaplnky sv. Michala na zádušnú sv. omšu
za zosnulých členov Českého spolku v Košiciach.
Program:
• 16:00 hod. modlitba posv. ruženca
za duše v očistci,
• 16:30 hod. sv. omša.

MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
Pozývame mládež a birmovancov na mládežnícku sv. omšu, ktorá bude vo štvrtok 3.11.
o 18:00 hod. v Dóme sv. Alžbety.
Téma: “Vstanem a pôjdem k svojmu Otcovi...”

PRVÝ PIATOK
Budúci týždeň je zároveň prvý piatok v mesiaci
(4.11.2022), preto po všetkých piatkových bohoslužbách bude aj prvopiatková pobožnosť.

PRVÁ NEDEĽA V MESIACI
V nedeľu 6.11. na záver sv. omše o 10:30 hod.
bude prvonedeľná eucharistická pobožnosť.

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!

PODMIENKY PRE ODPUSTKY
Odpustky znamenajú odpustenie časného
trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny... Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú
od časného trestu za hriechy čiastočne alebo
úplne. Každý veriaci môže odpustky získať
buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých
(KKC 1471).

Podmienky pre odpustky pre duše v očistci
počas novembrovej oktávy
V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci
získať úplné odpustky pre duše verných
zomrelých v očistci. Tieto odpustky počas novembrovej oktávy sa dajú získať iba pre duše
v očistci. Možno ich získať od poludnia predchádzajúceho dňa, až do polnoci určeného
dňa.
Podmienky pre získanie odpustkov:
1. Prijať sviatosť zmierenia, krátko predtým
alebo potom.
2. Prijať Eucharistiu, najlepšie v ten istý deň.
3. Pomodliť sa na úmysel Svätého Otca
modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva.
4. Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek
pripútanosť k hriechu, i k všednému.
1. - 8. november
Nábožne navštíviť cintorín raz denne, počas
odpustkovej oktávy, od 1. do 8.11. a aspoň
mysľou sa pomodliť za zosnulých + spomenuté 3 podmienky.
2. november
V deň Spomienky na všetkých zosnulých 2.11.
nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otčenáš a Verím v Boha,
ako aj modlitbu na úmysel Svätého Otca
+ spomenuté 3 podmienky.

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 spomienke na všetkých verných zosnulých.

ADSM V SNINE
Do pozornosti dávame Arcidiecézne stretnutie mládeže (ADSM), ktoré sa uskutoční
v sobotu 19. novembra v Snine. Pozývame mladých z radov stredoškolákov aj starších z 8.
a 9. ročníkov ZŠ, aby sa zaregistrovali prostredníctvom elektronického formulára, ktorý
nájdete na našej farskej aj facebookovej
stránke.

POCHODEŇ
Z príležitosti sviatku patrónky Farnosti svätej
Alžbety Uhorskej Vás srdečne pozývame na divadelné predstavenie POCHODEŇ, ktoré sa
uskutoční 17.11. o 16:30 hod. v DKC Veritas
na Dominikánskom námestí.

FARSKÁ MINIŠTRANTSKÁ ŠKOLA
(KURZ TARZÍCIUS)
Pozývame mladých chlapcov vo veku 7 - 18 ro-

kov 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.

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
31.10.

Pondelok 31. týždňa v Cezročnom období

UTOROK
1.11.

VŠETKÝCH SVÄTÝCH

STREDA
2.11.

Všetkých zosnulých veriacich

ŠTVRTOK
3.11.
PIATOK
4.11.
SOBOTA
5.11.

NEDEĽA
6.11.

prikázaná slávnosť

spomienka

Štvrtok 31. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Martina de Porres, rehoľníka
ľubovoľná spomienka

Svätého Karola Borromejského, biskupa
spomienka

Sobota 31. týždňa v Cezročnom období
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
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