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KEDY EŠTE MÔŽEM ZÍSKAŤ ODPUSTKY?
Odpustkami sa rozumie odpustenie časných
trestov za hriechy, ktorých vina už bola odpustená, a to nielen pred Cirkvou, ale aj pred
Bohom; vhodne disponovaný veriaci ich môže
získať za určitých podmienok prostredníctvom Cirkvi, ktorá ako vysluhovateľka vykúpenia autoritatívne rozdeľuje a privlastňuje poklad zadosťučinenia Krista a svätých.
Odpustky môžu byť čiastočné alebo úplné,
podľa toho, či zbavujú časných trestov za hriechy iba čiastočne alebo úplne. Každý veriaci
môže získavať čiastočné alebo úplné odpustky pre seba alebo pre zomrelých – na spôsob
prosby. Veriaci, ktorý aspoň skrúšeným srdcom vykoná skutok obdarený čiastočnými
odpustkami, získa prostredníctvom Cirkvi odpustenie toľkých časných trestov, koľko si
zaslúži vykonaním dobrého skutku. Úplne
odpustky možno získať iba raz za deň; druhýkrát v jeden deň možno získať iba úplné
odpustky pre okamih smrti. Čiastočné odpustky možno získať aj viackrát za deň, ak sa výslovne neurčuje inak.
Podmienky získania úplných odpustkov
1. Na získanie úplných odpustkov treba
vykonať dobrý skutok obdarený úplnými
odpustkami a splniť tri nasledujúce podmienky: sviatostnú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.
Okrem toho sa vylučuje akákoľvek trvalá
záľuba k akémukoľvek hriechu, aj k ľahkému. Ak chýba táto dispozícia alebo
ak sa nesplnia tri uvedené podmienky,
možno získať iba čiastočné odpustky.
2. Jednou sviatostnou spoveďou možno získať viaceré úplne odpustky; ale jedným
svätým prijímaním a jednou modlitbou
na úmysel Svätého Otca možno získať iba
jedny úplné odpustky.

3. Tri uvedené podmienky sa môžu splniť
niekoľko dní pred vykonaním predpísaného dobrého skutku alebo po ňom;
vhodné je však, aby sväté prijímanie
a modlitba na úmysel Svätého Otca boli
vykonané v ten istý deň ako skutok
obdarený úplnými odpustkami.
4. Podmienka, ktorá zahŕňa modlitbu na úmysel Svätého Otca, sa celkom spĺňa, keď
sa modlí na úmysel Svätého Otca raz Otče
náš a Zdravsa; každému veriacemu sa
však dáva možnosť pomodliť sa akúkoľvek inú modlitbu podľa osobnej zbožnosti a oddanosti voči rímskemu veľkňazovi.
Úplné odpustky spojené s určitými dňami
liturgického roka
Úplné odpustky je v priebehu liturgického
roka možné získať osobitne v tieto dni:
• v posledný deň roka – nábožnou účasťou na
recitovaní alebo spevu hymnu Teba Bože,
chválime ako poďakovaní Bohu za všetky
dobrodenia uplynulého roka;
• v prvý deň roka – nábožnou účasťou na
recitovaní alebo speve hymnu Príď, Duchu
Svätý, tvorivý ako prosbe o Božiu pomoc pre
nový rok;
• v Týždni modlitieb za jednotu kresťanov
– účasťou na modlitbách za jednotu
kresťanov;
• v piatky Pôstneho obdobia – modlitbou Dobrý
a preláskavý Ježišu pred obrazom
(pokračovanie na str. 3)

FARSKÉ OZNAMY
PRÍPRAVA NA SVIATOSTI
•

PRVOPRIJÍMAJÚCI •
•

BIRMOVANCI

•

Príprava na sviatosť prvého sv. prijímania pokračuje v stredu 9.11.
na sv. omši o 17:00 hod. v Kostole Krista Kráľa na Moyzesovej ulici.
Po sv. omši bude pre deti mesačné veľké stretko na Gymnáziu
sv. Tomáša Akvinského ako aj stretnutie pre rodičov s hosťom.
Mládežnícka a birmovanecká sv. omša bude vo štvrtok 10. novembra
2022 o 18:00 hod. v Dóme sv. Alžbety.
Stretnutia birmovancov s animátormi sa uskutočnia podľa zadelenia
do jednotlivých skupiniek.

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 je v dnešnú 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!

MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
Pozývame mládež a birmovancov na mládežnícku sv. omšu, ktorá bude vo štvrtok 10.11.
o 18:00 hod. v Dóme sv. Alžbety.

NOVÉNA
Od utorka 8.11. sa o 18:00 hod. v katedrále
modlíme spoločnú novénu pred odpustovou
slávnosťou k sv. Alžbete Uhorskej.

MODEROVANÁ ADORÁCIA
Z technických príčin zvyčajná moderovaná
adorácia nebude v tomto týždni ale v piatok
18. novembra po večernej sv. omši.

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
K SV. ALŽBETE UHORSKEJ
Budúcu nedeľu 13.11. o 10:30 hod. Vás
pozývame na odpustovú slavnostnú sv. omšu,
ktorou chceme osláviť sv. Alžbetu Uhorskú,
patrónku našej farnosti a mesta.

ZBIERKA
Budúcu nedeľu 13.11. bude zbierka na charitatívne diela sv. Alžbety v našej arcidiecéze.

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.

ĎAKOVNÝ KONCERT
ZBORU SV. CECÍLIE
V piatok 18. novembra 2022 o 18:00 hod. v Kostole sv. Antona Paduánskeho (seminárny) sa
uskutoční ďakovný koncert nášho chrámového zboru sv. Cecílie, pri ktorom budeme ďakovať Pánu Bohu aj mnohým umelcom za 30
rokov existencie tohto hudobného telesa.
Všetci ste v mene nášho pána dekana vdp.
Allana Tomáša a zakladateľa a zbormajstra
Viliama Gurbaľa pozvaní.

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.

FARSKÁ MINIŠTRANTSKÁ ŠKOLA
(KURZ TARZÍCIUS)
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.

Národná transfúzna služba SR,
pracovisko Košice
odberové hodiny:
Po - pia od 7:00 hod. do 14:00 hod.,
v utorok do 17:00 hod.

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA

PONUKA SUVENÍROV A PUBLIKÁCIÍ
NAŠEJ FARNOSTI

V týchto dňoch v našom meste prebieha
tradičný festival sakrálneho umenia, na ktorom sa aktívne zúčastnia aj mnohí umelci pôsobiaci v našej farnosti. Preto Vám na našej
farskej stránke ponúkame podrobný program
na jednotlivé dni.

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.
ukrižovaného Ježiša;
na Zelený štvrtok – modlitbou Ctime túto
sviatosť slávnu pri poklone po skončení
eucharistického slávenia;
•
na Veľký piatok – nábožnou účasťou
na poklone krížu alebo na pobožnosti krížovej
cesty (aj pri televíznom alebo rozhlasovom
prenose krížovej cesty, ktorú vedie pápež);
•
na Veľkonočnú vigíliu – obnovou krstných
sľubov;
• na slávnosť Zoslania Ducha Svätého
– nábožnou účasťou na recitovaní alebo
spevu hymnu Príď, Duchu Svätý, tvorivý;
• na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a
krvi – nábožnou účasťou na eucharistickej
procesii;
• na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
– účasťou na verejnom recitovaní
modlitby Najsladší Ježišu;
• na slávnosť sv. Petra a Pavla – nábožným
používaním predmetu, ktorý požehnal pápež
alebo biskup; treba pripojiť Vyznanie viery;
• 2. augusta – viď nižšie;
• na slávnosť Krista Kráľa – účasťou na
verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ
ľudského pokolenia.
Ak sa pre získanie odpustkov, ktoré pripadajú na
určitý deň, vyžaduje návšteva kostola alebo kaplnky,
je možné túto návštevu vykonať od dvanástej
hodiny predchádzajúceho dňa do polnoci určeného
dňa.
•

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.

Každodenné úplné odpustky
Úplne odpustky v jednotlivých dňoch roka je
možné získať:
• adoráciou pred Najsvätejšou sviatosťou,
ktorá trvá aspoň pol hodiny;
• vykonaním pobožnosti krížovej cesty pred
riadne zriadenými zastaveniami, ktoré sú
tvorené štrnástimi krížmi, prípadne
vyobrazením zastavení;
• recitovaním ruženca alebo hymnu Akatist;
• nábožným čítaním Svätého písma alebo jeho
počúvaním v dĺžke aspoň pol hodiny;
• nábožným recitovaním Korunky Božieho
milosrdenstva pred Najsvätejšou sviatosťou
oltárnou.

Odpustky za zomrelých
Úplné odpustky, ktoré možno aplikovať len
za zomrelých, možno získať 2. novembra vo
všetkých kostoloch, kaplnkách (i poloverejných tí, čo ich zákonite používajú) a v jednotlivých dňoch od 1. do 8. novembra návštevou
cintorína.
Niektoré čiastočné odpustky
Veriaci, ktorý nábožne používa nejaký kňazom
riadne požehnaný predmet (kríž, ruženec, škapuliar, medailu), môže získať čiastočné odpustky.
(prevzaté z internetu)

LITURGICKÝ PREHĽAD
PONDELOK
7.11.

Pondelok 32. týždňa v Cezročnom období

Tít 1, 1-9
Ž 24, 1-2. 3-4b. 5-6
Lk 17, 1-6

UTOROK
8.11.

Utorok 32. týždňa v Cezročnom období

Tít 2, 1-8. 11-14
Ž 37, 3-4. 18+23. 27+29
Lk 17, 7-10

STREDA
9.11.

Výročie posviacky Lateránskej baziliky

ŠTVRTOK
10.11.

Svätého Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

PIATOK
11.11.

Svätého Martina z Tours, biskupa

SOBOTA
12.11.

Svätého Jozafáta, biskupa a mučeníka

NEDEĽA
13.11.

sviatok

spomienka

spomienka

spomienka

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ez 47, 1-2. 8-9. 12
Ž 46, 2-3. 5-6. 8-9b
Jn 2, 13-22
Flm 7-20
Ž 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10
Lk 17, 20-25
2 Jn 4-9
Ž 119, 1. 2. 10. 11. 17. 18
Lk 17, 26-37
3Jn 5-8
Ž 112, 1-2. 3-4. 5-6
Lk 18, 1-8
Mal 3, 19-20a
Ž 98, 5-6. 7-9a. 9bc
2 Sol 3, 7-12
Lk 21, 5-19

DETSKÉ OKIENKO
Ahojte deti! Po týždňovej prestávke tu máme opäť novú úlohu. V týchto dňoch slávime
takzvanú dušičkovú oktávu. Viete, čo to znamená? Pripomíname si tých ľudí, ktorí nás predišli
do Nebeského kráľovstva. Na obrázku je niekoľko významných svätých. Viete, ako sa všetci
volajú? Obrázky môžete vymaľovať.

