
Dnešnou nedeľou vstupujeme do adventného
obdobia, času, ktorý nás má pripraviť na sláv-
nosť Narodenia Pána. Advent sa posledné
roky pre nás stal symbolom predvianočných
zhonov, stresov z výberov darčekov, či ekono-
mických výziev pre naše domáce rozpočty.
V tom všetkom nám často uteká hlavné posol-
stvo tohto krásneho liturgického obdobia,
spočívajúce v tichej meditácii Boha, ktorý sa
z lásky k nám znižuje natoľko, že sa
stáva doslova uchopiteľným v
osobe svojho Syna.

Liturgická atmosféra adventu
sa nesie v radostnom
očakávaní, ktoré ešte
viac zvýrazňujú tzv.
rorátne sv. omše,
ktoré hrou svetiel,
tmy a spevov
vytvárajú
atmosféru
pokoja
a vnútornej
radosti.
Podobne ako Vianoce
je aj Advent obklopený idylickou
atmosférou, ktorá v nás prebúdza nostalgiu.
A práve táto nostalgická a idylická atmosféra
námmôže niekedy zatieniť skutočnú podstatu
biblického posolstva.

Postavy starozákonných proroctiev a postáv
ako Ján Krstiteľ asi ťažko prepojíme s ad-
ventným punčom a pozlátkom našich obchod-

ných centier. Obrovskú túžbu zbožných Izra-
elitov po príchode Mesiáša a naplnení Božích
prísľubov asi ťažko stotožíme s lacnými rek-
lamnými heslami v našich televízoroch.
Vnútorne cítime, že sme sa až priveľmi vzdialili
od centra posolstva našej spásy a paradoxne
sa z pomôcok, ktoré nám mali napomôcť,
stávajú prekážky.

Advent je každoročnou výzvou vstúpiť
do svojho vnútra, do ktorého chce vstúpiť
Boží Syn. Advent je každoročnou výzvou

skrze modlitbu a túžbu vytvoriť vo
svojom vnútri priestor

pre
narodenie
Božieho
života.

Advent je
výzvou

nechať Boha
sformovať prach

môjho života
v dielo jeho

lásky. Advent je
výzvou nechať preniknúť

svoju každodennosť
Svetlom, ktoré rozháňa šerosť našich

dní. Advent je mojím príchodom k jasliam
ľudskej biedy a chudoby, v ktorých vnímam
nevinnú tvár toho, ktorý sa neštíti ničoho
ľudského, aby to naplnil božskou nádejou.
Advent je horizontom, v ktorom tmu vyháňa
brieždenie a ľudská túžba sa mení v dar
nádeje, že nie sme uprostred týchto dní sami.
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FARSKÉ OZNAMY

ZBIERKA NA DOBROČINNÉ
DIELA SV. ALŽBETY

• Dóm sv. Alžbety - 1 008,00€
• Uršulínky - 105,00€
• Krista Kráľa - 192,50€
• Dominikáni - 229,29€
• Jezuiti - 224,95€
• Seminár - 393,43€
• Geriatria - 170,00€

Spolu: 2 323,17€
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

NOVÉNA KU CTI SV. ONDREJA
Novénu ku cti sv. Ondreja sa modlíme vždy
pred večernou sv. omšou o 17:55 hod.

PRVÝ PIATOK VMESIACI
Tento týždeň je prvopiatkovým. Spovedáme
ako obvykle:

6:00 - 7:00 / 9:00 - 11:30 / 17:00 - 18:00
V piatok po sv. omšiach bude prvopiatková
eucharistická pobožnosť.

PRVONEDEĽNÁ EUCHARISTICKÁ
POBOŽNOSŤ

Bude v nedeľu 4. decembra na záver sv. omše
o 10:30 hod. v katedrále.

ZBIERKA NA CHARITU
V túto nedeľu 27.11. môžete po sv. omšiach
prispieť na Katolícku charitu vzadu do poklad-
ničky na to určenej pri východe z katedrály.

Vstupujeme do života núdznych. Iste boli etapy
nášho života, kedy každý z nás potreboval
nejaký druh pomoci - povzbudenie, radu,
sprevádzanie pri ceste z problémov, na ktoré
sme sami nestačili. V charite sa denne nasadzu-
jeme do služby s odhodlaním stáť blízko pri
človeku. V našich zariadeniach nachádzajú
prijatie tí, ktorí stratili domov, aj tí, ktorí zostali
sami a sú na pomoc iných odkázaní z rôznych

PRÍPRAVA NA SVIATOSTI

PRVOPRIJÍMAJÚCI
• Príprava na sviatosť prvého sv. prijímania v stredu 30.11. v Kostole Krista

Kráľa NEBUDE.
• Pokračovať budeme sv. omšou v stredu 7.12. o 17:00 hod.

BIRMOVANCI

• Mládežnícka a birmovanecká sv. omša bude vo štvrtok 1. decembra
2022 o 18:00 hod. v Dóme sv. Alžbety.

• Stretnutia birmovancov s animátormi sa uskutočnia podľa zadelenia
do jednotlivých skupiniek.

dôvodov. Stojíme pri deťochso zdravotným
znevýhodnením a sprevádzame umierajúcich.
Podporte charitné dielo, aby sme v ten správny
moment mohli vstúpiť do života všetkých ľudí,
ktorí to potrebujú.

IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002,
variabilný symbol: 667. Ďakujeme!

Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

ADVENTNÉ STIERACIE KALENDÁRE
Po sv. omšiach vám mladí našej farnosti
ponúknu stieracie adventné kalendáre, ktoré
si môžete vziať za dobrovoľný príspevok, kto-
rým podporíte pastoračné aktivity mládeže
v našej farnosti.

Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

RORÁTNE SV. OMŠE
Od pondelka 28.11. do piatku 16.12. budeme
sláviť rorátne sv. omše o 6:00 hod. Rorátne sv.
omše za sprievodu latinského spevu budú
vždy od pondelka do soboty. So sebou si vez-
mite lampáše.

KURZ TARZÍCIUS
Miništrantské stretko bude v pondelok 28.11.
o 16:30 hod. na fare (Hlavná 26, 1. poschodie).
Vítaní sú všetci chlapci, ktorí majú záujem omi-
ništrantskú službu alebo prehĺbenie svojich
miništrantských vedomostí.

MLÁDEŽNÍCKE RORÁTNE SV. OMŠE
V adventnom období budú štvrtkové mládež-
nícke omše rorátnymi - 1.12., 8.12. a 15.12.
So sebou si môžete vziať lampáše.

MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
Pozývame mládež a birmovancov na mládež-
nícku sv. omšu, ktorá bude vo štvrtok 1.12.
o 18:00 hod. v Dóme sv. Alžbety.
Téma: Duch Tešiteľ vás naučí všetko.



ADVENTNÉ BIBLICKÉ VEČERY
V “KRUHU”

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na ad-
ventné biblické večery. Touto iniciatívou chce-
me skrze Bibliu hlbšie preniknúť do posolstva
adventného času.

7. 12. "Ján Krstiteľa a Ježiš" -
Dp. Juraj Feník

13. 12. "Judita a Mária" -
Dp. Dušan Demjanovič

VEČER MILOSRDENSTVA
Komunita Emanuel vás pozýva 1.12. o 18:00
hod. na VEČER MILOSRDENSTVA - Prichádza
pravé svetlo, ktorý sa uskutoční v Kostole
Krista Kráľa (vchod cez GTA).

DUCHOVNÁ OBNOVA
PRE RODINY S DEŤMI

Pozývame rodiny s deťmi na duchovnú obno-
vu, 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.

CHARITATÍVNY PREDAJ
OZ Dobré srdce organizuje 4. decembra 2022
po sv. omšiach v Kostole sv. Michala archa-
njela charitatívny predaj výrobkov z tvorivých
dielní mamičiek v núdzi. Kúpou ruženca, obalu
na modlitebnú knižku alebo mydielka podpo-
ríte vzdelávanie detí z chudobných rodín.

CHARITATÍVNY BENEFIČNÝ
KONCERT

V sobotu 11. decembra sa v kostole sv. Antona
Paduánskeho o 18:00 hod. Uskutoční Ad-
ventný benefičný koncert na podporu ma-
mičiek s deťmi v núdzi. Záštitu nad podujatím
prevzal predseda KBS Mons. Bernard Bober,
košický arcibiskup - metropolita. Medzi inými
účinkujúcimi vystúpi aj náš mladežnícky zbor
ADur.

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€).
Zakúpiť si ich môžete vzadu v katedrále
v miestnosti pre sprievodcovskú službu.

SPOLOČENSTVO NAJSV. SRDCA
Spoločenstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
oznamuje:
Dňa 1.12.2022 (vo štvrtok) bude prednáška pre
členov (aj nečlenov) Spoločenstva Najsvätej-
šieho Srdca Ježišovho o 17:30 hod. v zasadačke
u jezuitov na Komenského 14 v Košiciach.
Prednášku vedie páter František Kovaľ, SJ.
Dňa 2.12.2022 (v piatok) bude sv. omša za ži-
vých a zosnulých členov Spoločenstva Najsvä-
tejšieho Srdca Ježišovho o 18:30 hod. v kostole
u jezuitov na Komenského 14 v Košiciach
Dňa 10.12.2022 (v sobotu) bude predvianočná
duchovná obnova pre členov (aj nečlenov)
Spoločenstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
so začiatkom o 9:00 hod., program obsahuje
dve prednášky (v zasadačke u Jezuitov na Ko-
menského 14 v Košiciach) a na záver duchov-
nej obnovy bude sv. omša o 12:00 v kostole
u jezuitov na Komenského 14 v Košiciach. Du-
chovnú obnovu a sv. omšu po duchovnej
obnove povedie páter František Kovaľ, SJ.

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,

• Kniha zamyslení z Rádia Lumen dp.
Jozefa Kozáka: 8€.

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
28.11. Pondelok po 1. adventnej nedeli

Iz 2, 1-5/Iz 4, 2-6
Ž 122, 1-2. 3-4a. (4b-5. 6-7.) 8-9
Mt 8, 5-11

UTOROK
29.11. Utorok po 1. adventnej nedeli

Iz 11, 1-10
Ž 72, 1-2. 7-8. 12-13. 17
Lk 10, 21-24

STREDA
30.11.

Svätého Ondreja, apoštola
sviatok

Rim 10, 9-18
Ž 19, 2-3. 4-5
Mt 4, 18-22

ŠTVRTOK
1.12. Štvrtok po 1. adventnej nedeli

Iz 26, 1-6
Ž 118, 1+8-9. 19-21. 25-27a
Mt 7, 21. 24-27

PIATOK
2.12. Piatok po 1. adventnej nedeli

Iz 29, 17-24
Ž 27, 1. 4. 13-14
Mt 9, 27-31

SOBOTA
3.12.

Svätého Františka Xaverského, kňaza
spomienka

Iz 30, 19-21. 23-26
Ž 147, 1-2. 3-4. 5-6
Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8

NEDEĽA
4.12. DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Iz 11, 1-10
Ž 72, 1-2. 7-8. 12-13. 17
Ž 72, 1-2. 7-8. 12-13. 17
Mt 3, 1-12

DETSKÉ
OKIENKO
V nedeľnom

evanjeliu nám Ježiš
hovorí, že máme
byť pripravení na
jeho príchod. Ako?
Ak vymaľujete
obrázok podľa
indícií, napovie

Vám.


