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PRIATEĽKA CHUDOBNÝCH
Rok čo rok slávime odpustovú slávnosť
patrónky našej farnosti sv. Alžbety
Uhorskej. Čítame rovnaké texty a snažíme sa vždy načerpať z veľkého bohatstva
Božieho Slova. Čo sa však od nej môžeme
naučiť? Rezonujú vo mne slová, ktoré nájdeme v liste sv. Jakuba:
„A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len
poslucháčmi, ktorí klamú sami seba“
(Jak 1,22).
Mnohokrát počúvame Božie slovo, dokonca ho aj čítame, ale je potrebné, aby
sa pretavilo do našich skutkov. Práve toto

veľmi krásne vidieť v celom živote sv.
Alžbety. Rozhodla sa urobiť radikálne
rozhodnutie a nikdy ho nezmenila. Tak je
to aj u mnohých veriacich. Tiež urobia
na začiatku radikálne rozhodnutie a potom niekedy cúvnu alebo Ježišovi povedia, že Jemu patrí celý ich život, ale sú
oblasti, ktoré si ešte stále ponechávajú.
Boh je bohatý na milosrdenstvo a dobrotu a toto sa krásne naučila od svojho
Majstra jeho múdra panna, ktorá ho prijala a od tej chvíle sa chcela páčiť len Ženíchovi svojej duše. Zvlášť v dnešných
dňoch sa môžeme od nej naučiť ako
milovať tak, že táto láska objíme každého
a nikto sa nebude cítiť vytesnení z tohto
spoločenstva. Táto láska je pre nás povolaním, ale aj tajomstvom, lebo človek nedokáže takto milovať iba z vlastných síl.
Svätá Alžbeta, veľká ochrankyňa
chudobných, viem, že pozeráš na nás
z neba a prihováraš sa za našu farnosť.
Teraz ešte viac veríme, že je niekto, kto sa
bez únavy modlí a to povzbudzuje aj nás
v modlitbe za našu farnosť – že aj na zemi
je miesto, kde na mňa čakajú, a keď sa
stratím, robia všetko, aby ma našli.
Amen.
Tomáš Belá
farský vikár

FARSKÉ OZNAMY
PRÍPRAVA NA SVIATOSTI
•

PRVOPRIJÍMAJÚCI

•
•

BIRMOVANCI

•

Príprava na sviatosť prvého sv. prijímania v stredu 16.10. v Kostole
Krista Kráľa NEBUDE.
Pokračovať budeme sv. omšou v stredu 23.10. o 17:00 hod.
Mládežnícka a birmovanecká sv. omša bude vo štvrtok 17. novembra
2022 o 18:00 hod. v Dóme sv. Alžbety.
Stretnutia birmovancov s animátormi sa uskutočnia podľa zadelenia
do jednotlivých skupiniek.

ZBIERKA

MODEROVANÁ ADORÁCIA

Túto nedeľu 13.11. máme zbierku na charitatívne diela sv. Alžbety v našej arcidiecéze.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

Pozývame Vás na tradičnú moderovanú adoráciu, ktorá bude v katedrále v piatok 18.11.
po večernej sv. omši.

ĎAKUJEME

FARSKÁ MINIŠTRANTSKÁ ŠKOLA
(KURZ TARZÍCIUS)

Pri minulotýždennej mimoriadnej farskej
zbierke na výkopové práce spojené s opravou
elektroinštalácie medzi Dómom sv. Alžbety
a Urbanovou vežou sa vyzbieralo v našej farnosti 2614,20€.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!
• Dóm sv. Alžbety: 1393,00€
• Uršulínsky kostol: 211€
• Kostol Krista Kráľa: 250,20€
• Geriatria: 100€
• Dar na bežný účet: 50, 100, 100, 50, 100,
15, 25, 10, 30, 40, 10, 100 a 30€

NOVÉNA KU CTI SV. ALŽBETY
Pred slávnosťou sv. Alžbety Uhorskej sa
do 16.11. modlíme deviatnik ku cti našej patrónky vždy pred večernou sv. omšou v katedrále.
Modlitba začína o 17:55 hod.

MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
Mládežnícka sv. omša vo štvrtok 17.11. 2022
NEBUDE.

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.

VÝROBA ADVENTNÝCH
KALENDÁROV
Všetkých mladých pozývame zapojiť sa do výroby adventných kalendárov, ktoré budeme
ponúkať našim farníkom. Stretneme sa 17.11.
o 16:00 hod. v SKK (Alžbetina 14).

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.

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 mla-

dých 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.
Spoločne pôjdeme týmito spojmi:
• KE - HE: 7:01 - 8:33, HE - SV: 8:37 - 9:18
• SV - HE: 16:41 - 17:24, HE - KE: 17:28 - 18:59

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA
Na budúcu nedeľu slávime poslednú nedeľu
v liturgickom Cezročnom období. Túto nedeľu
nazývame takisto nedeľou Krista Kráľa.
Zároveň Vás pozývame na odpustovú slávnosť
do Kostola Krista Kráľa v nedeľu 20.11. o 10:00
hod. Po sv. omšiach o 8:00 a 10:00 hod. Vás
sestry dominikánky pozývajú na malé agapé.

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 zdra-

vých 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
14.11.
UTOROK
15.11.

Pondelok 33. týždňa v Cezročnom období
Utorok 33. týždňa v Cezročnom období
alebo Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi
ľubovoľná spomienka

Streda 33. týždňa v Cezročnom období
STREDA
16.11.
ŠTVRTOK
17.11.
PIATOK
18.11.
SOBOTA
19.11.
NEDEĽA
20.11.

alebo Sv. Margity Škótskej,
alebo Sv. Gertrúdy, panny
ľubovoľná spomienka

Svätej Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
spomienka
• v našej farnosti a meste slávnosť patrónky farnosti a mesta Košice

Piatok 33. týždňa v Cezročnom období
alebo Výročie posviacky bazilík svätých Petra a Pavla, apoštolov
ľubovoľná spomienka

Sobota 33. týždňa v Cezročnom období
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME

DETSKÉ
OKIENKO
V nedeľu, v druhom
čítaní, píše apoštol
Pavol Solúnčanom,
že sa majú správať
tak, ako sa na
učeníkov Pána
Ježiša patrí. Aj my
by sme sa mali
správať tak, aby
všetci vedeli, že sme
nasledovníkmi Pána
Ježiša. Viete, ktoré
z týchto činností sú
správne?
Vymaľujte ich.
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