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MODLITBA ZASVÄTENIA
R: Nad obidvomi sa zmiluj, najláskavejší
Ježišu, a všetkých pritiahni k svätému
Srdcu Tvojmu.
V: Pane, buď kráľom nielen tým veriacim,
ktorí od Teba nikdy neodstúpili, ale
i synom márnotratným, ktorí Ťa opustili.
Učiń, aby sa čím skôr zasa vrátili do otcovského domu, aby ich duše biedou
a hladom nezahynuli.
R: Buď kráľom i tým, korých mylné
mienky do bludu uviedli, alebo, ktorí
v nesvornosti odtrhnutí žijú, priveď ich
naspäť do prístavu pravdy a k jednote
viery, aby čím skôr bol jeden ovčinec
a jeden pastier.

V: Najsladší Ježišu, Vykupiteľu ľudského
pokolenia, zhliadni na nás, ktorí tu pred
oltárom Tvojím pokorne kľačíme, Tvoji
sme a Tvoji byť chceme.
R: Aby sme však čím užšie s Tebou
spojení mohli byť, hľa, dnes každý z nás
dobrovoľne sa zasväcuje najsvätejšiemu
srdcu Tvojmu.
V: Mnohí Teba, pravda, nikdy nepoznali
a mnohí Ťa zavrhli, prikázaniami Tvojimi
pohŕdajúc.

V: Buď kráľom i všetkým tým, čo ešte žijú
v tme modlárstva a mohamedánstva
a vyveď ich na svetlo kráľovstva Tvojho.
Zhliadni konečne milosrdným okomi na
synov národa, čo tak dlho bol vyvoleným
ľudom; a tá krv, ktorú na seba volali, nech
sa im stane prameňom života a spásy.
R: Daj Pane Cirkvi svojej stálu slobodu
a bezpečnosť. Daj všetkým národom
poriadok a pokoj, učiň, aby od oboch
končín zeme ozýval sa jeden hlas: Sláva
Božskému Srdcu, ktoré nám prinieslo
spásu, jemu česť a chvála na veky vekov.
Amen

FARSKÉ OZNAMY
PRÍPRAVA NA SVIATOSTI
PRVOPRIJÍMAJÚCI

BIRMOVANCI

•

Príprava na sviatosť prvého sv. prijímania pokračuje v stredu 23.11.
na sv. omši o 17:00 hod. v Kostole Krista Kráľa na Moyzesovej ulici.

•

Mládežnícka a birmovanecká sv. omša bude vo štvrtok 24. novembra
2022 o 18:00 hod. v Dóme sv. Alžbety.
Stretnutia birmovancov s animátormi sa uskutočnia podľa zadelenia
do jednotlivých skupiniek.

•

NOVÉNA KU CTI SV. ONDREJA

BIBILICKÝ DUCHOVNÝ IMPULZ

V pondelok 21.11. sa začíname modliť novénu
ku cti sv. Ondreja vždy pred večernou sv. omšou o 17:55 hod.

Vo štvrtok 24.11. po mládežníckej sv. omši pozývame mladých a nielen ich do SKK na biblickú duchovnú prípravu pred adventným
obdobím. Zoznámime sa s adventnými postavami. Tentokrát to bude Jozef Egyptský.

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.

SV. OMŠA KU CTI SV. ŠARBELA
V utorok 22.11. sa o 18:00 hod. v Dóme svätej
Alžbety uskutoční tradičná sv. omša ku cti sv.
Šarbela. Po sv. omši bude pomazanie svätošarbelským olejom.

ČERVENÁ STREDA
V stredu 23.11. máme tzv. Červenú stredu, kedy
sa modlime za prenasledovaných kresťanov.
Pri tejto príležitosti sa od 17:45 hod. budeme
modliť posvätný ruženec za prenasledovaných kresťanov.

MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
Pozývame mládež a birmovancov na mládežnícku sv. omšu, ktorá bude vo štvrtok 24.11.
o 18:00 hod. v Dóme sv. Alžbety.
Téma: Ježiš Kristus, druhá Božská osoba.

SVÄTOONDREJSKÉ REKOLEKCIE
Na budúcu sobotu 26.11. sú ondrejské celodiecézne rekolekcie. Sv. omša o 7:00 hod. bude presunutá do Kaplnky sv. Michala. Svätá
omša ku cti sv. Ondreja, hlavného patróna
košickej arcidiecézy, bude o 10:00 hod.
Celebrovať ju bude mons. Bernard Bober, košický arcibiskup a metropolita. Táto sv. omša
bude vysielaná aj prostredníctvom RTVS.

POŽEHNANIE ADVENTNÝCH VENCOV
Na budúcu nedeľu 27.11. budeme požehnávať
adventné vence pri všetkých sv. omšiach
(vrátane večernej sv. omše v sobotu). Prosíme, aby ste vaše adventné vence položili
pred oltár.

ADVENTNÉ KALENDÁRE
Po sv. omšiach na prvú adventnú nedeľu si budete môcť za dobrovoľný príspevok zakúpiť
stieracie adventné kalendáre, ktoré pripravili
naši mladí. Svojím príspevkom podporíte
aktivity mládeže našej farnosti.

DUCHOVNÁ OBNOVA
PRE RODINY S DEŤMI
Pozývame rodiny s deťmi na duchovnú obnovu, ktorá bude 2.12. - 4.12.2022 v pútnickom
Dome bl. Anky Kolesárovej v Obišovciach. Viac
informácií nájdete a prihlásiť sa môžete
prostredníctvom našej farskej stránky
www.domsvalzbety.sk.

NOVEMBROVÁ SV. OMŠA ZA ŽIVOT
Náhradné rodiny sú dôležitými piliermi kultúry
života. Preukazujú dlhodobú a konkrétnu pomoc deťom, ktoré po narodení zostali opus-

tené. Dar stabilnej rodiny je pre tieto deti
najväčším bohatstvom. Prostredníctvom rodiny dieťa najľahšie prijíma ostatné dôležité
dobrá, aby sa neskôr vedelo postaviť na vlastné nohy a sebavedomo vykročiť do sveta.
24. novembra 2022 (štvrtok) pri svätej omši za
život v uršulínskom kostole o 17:00 sa budeme
osobitne modliť za náhradné rodiny ako aj
za tých, ktorí zvažujú vstúpiť do tejto služby.
Zároveň chceme vytvoriť príležitosť, aby sme
si povedali viac o tejto špecifickej službe
pre spoločnosť a aby sme spoznávali výzvy
i krásu náhradného rodičovstva.
Niekedy sme príliš zavalení negativizmom
alebo vlastnými problémami a nedokážeme
vidieť ďalej - ku kráse lásky a sebadarovania,
k Božej dobrote a Jeho darom... Ježiš chce
rozšíriť náš pohľad: "Vzpriamte sa, zodvihnite
hlavu..." (Lk 21, 28)

FARSKÝ KALENDÁR 2023
A PAMÄTNÁ KNIHA NÁVŠTEVY
SV. OTCA
Ponúkame na predaj nástenný farský kalendár
na rok 2023 (10€) a knihu na pamiatku návštevy
Svätého Otca v Košiciach - Stretnutie mladých
so Svätým Otcom Františkom(10€)

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
21.11.

Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie

UTOROK
22.11.

Svätej Cecílie, panny a mučenice

spomienka

spomienka

Streda 34. týždňa v Cezročnom období

Zach 2, 14-17
(Ž) Lk 1, 46-47. 48-49. 50-51.
52-53. 54-55
Mt 12, 46-50
Zjv 14, 14-19
Ž 96, 10. 11-12a. 12b-13
Lk 21, 5-11
Zjv 15, 1-4
Ž 98, 1. 2-3b. 7-8. 9
Lk 21, 12-19

STREDA
23.11.

alebo Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka
alebo Sv. Kolumbána, opáta
ľubovoľná spomienka

ŠTVRTOK
24.11.

Svätého Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov Ž 100, 2. 3. 4. 5

PIATOK
25.11.
SOBOTA
26.11.
NEDEĽA
27.11.

Zjv 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a

spomienka

Lk 21, 20-28

Piatok 34. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätej Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
ľubovoľná spomienka

Sobota 34. týždňa v Cezročnom období
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Zjv 20, 1-4. 11 – 21, 2
Ž 84, 3. 4. 5-6a+8a
Lk 21, 29-33
Zjv 22, 1-7
Ž 95, 1-2. 3-5. 6-7
Lk 21, 34-36
Iz 2, 1-5
Ž 122, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9
Rim 13, 11-14a
Mt 24, 37-44

DETSKÉ
OKIENKO
Ahojte! Už táto
nedeľa je
posledná pred
adventom. Viete
ako inak ju môžeme
nazvať?
Správnu odpoveď
zistíte, keď nájdete
tieto slová
z evanjelia
v osemsmerovke.
KRÁĽOVSTVO, KRÍŽ, MESIÁŠ, NEBO, PRÁVO, RAJ, RÚHANIE, SKUTKY,
VOJACI, VYVOLENEC, ZACHRÁNIŤ, ŽIDOVSKÝ

