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Hieronymova noc 
V našom meste zažívame rôzne 

noce, niektoré nám odkrývajú 

krásne zákutia Košíc, ktoré na 

dennom svetle možno nevieme 

dostatočne oceniť, alebo si ich 

jednoducho nevšimneme, iné nám 

skôr pre hlučnosť spôsobujú ranný 

bolehlav. Avšak v noci z 29. na 30. 

september chceme spoločne s vami 

zažiť noc čítania z rôznych kníh 

Starého i Nového zákona. Touto 

iniciatívou by sme chceli zakončiť 

rok Božieho slova, ktorý aj kvôli 

pandémii corona vírusu zapadol 

trocha do úzadia. Božie Slovo 

vyrieknuté do ticha noci na počiatku 

stvorenia sveta bolo počiatkom 

dejín spásy, jeho kreatívna sila sa 

prejavovala v celých dejinácha 

vyvoleného národa a ani 

v súčasnosti neopúšťa Cirkev, ktorá práve v Božom slove nachádza svoju posilu 

a inšpiráciu pre službu Bohu a blížnym. Pozývame vás preto na nočné bdenie, ktoré sa 

v našej katedrále začne sv. omšou 29. 09. o 18:00 hod a vyvrcholí rannou sv. omšou 

o 6:00 hod. Symbolicky tak spolu s Božím slovom prejdeme temnotou noci,  aby sme 

opäť čítajúc a meditujúc Božie slovo, slávili východ rannej zory slávením Eucharistie, 

pamiatky smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista, vteleného Božieho Slova.  Toto bdenie 

nás má symbolicky voviesť do sviatku sv. Hieronyma, ktorý ako prvý preložil Sv. Písmo 

do latinčiny a ktorého prejklad formuloval kresťanskú civilizáciu celé stáročia. Je to práve 

sv. Hieronym, ktorý povedal, že „kto nepozná Písmo, nepozná Krista.“   

Pozývame Vás zapojiť sa do tejto iniciatívy aktívne a to zapísaním sa na zoznam 

lektorov, ktorí prepožičajú svoj hlas, aby Slovo zaznelo urprostred noci v samotnom 

centre Hlavnej ulice a tak sa stalo priestorom Božieho  povzbudenia a formovania našej 

viery. 

 

Zapísať sa môžete po sv. omšiach v sakristii katedrály, poprípade  napísať na farský e-

mail : domsvalzbety@gmail.com.  

mailto:domsvalzbety@gmail.com


Farské oznamy 
 
Zbierky 

Tento týždeň 20. 09. sa v Uršulínskom 

kostole koná pravidelná zbierka na 

splatenie nového kúrenia. Všetkým 

darcom úprimné Pán Boh zaplať! 

 

22. 09. pri večernej sv. omši 

v katedrále ku cti sv. Šarbela bude 

zbierka na Libanon. Všetkým darcom 

úprimné Pán Boh zaplať! 

 

ZMENA BOHOSLUŽIEB!!! 

Od septembra sú zrušené nedeľné 

sv. omše v premonštrátskom kostole 

na Hlavnej ulici o 16:00 hod. 

 

Birmovanci 

Stredoškoláci, ktorí majú záujem prijať 

sviatosť birmovania v našej farnosti, sa 

môžu prihlásiť vo farskej kancelárii 

v úradných časoch do piatku 18. 09. 

2020. Prvá sv. omša pre birmovancov 

sa uskutoční vo štvrtok 24.09. o 15:45 

v Uršulínskom kostole na Mäsiarskej  

ulici. 

 

Príprava dospelých  

Príprava dospelých adeptov na 

iniciačné sviatosti začne v našej 

farnosti 2. 10. o 19:00 na farskom 

úrade (Hlavná 26). 

 

Prihlasovanie na 1. sv. prijímanie 

Do konca septembra môžete svoje 

deti prihlasovať k príprave na 1. sv. 

prijímanie. Prihlasovací formulár 

nájdete na stránkach našej farnosti: 

www.domsvalzbety.sk.  

 

Spovedná služba 

Od pondelka 07.09. sa po 

prázdninovej prestávke opätovne 

obnovila dopoludňajšia spovedná 

služba v našej katedrále v časoch od 

9:00 do 11:30 hod.  

 

Zmeny 

Od 1. 09. 2020 krstíme v katedrále 

(alebo v kaplnke sv. Michala) vždy 

v sobotu o 11:00. 

 

Pôstna reťaz z kňazov 
Aj v tomto roku pozývame k pôstu 
a modlitbám za kňazov. 40-dňová reťaz 
pôstu a modlitieb bude trvať od sviatku 
Sedembolestnej Panny Márie, teda od 
15.9. do 24.10.2020. Ak sa zapojíš, 
môžeš si vybrať ľubovoľný deň (prípadne 
aj viac) v tomto období a obetovať ho za 
našich duchovných otcov. 
 
Pozvania 
Na budúcu nedeľu 27. 09. budeme 
v Uršulínskom kostole sláviť pri 
všetkých sv. omšiach odpustovú 
slávnosť ku cti sv. Michala archanjela. 
 
Český spolok v Košiciach vás pozýva 28.09. 
o 16:00 do kaplnky sv. Michala na 
slávnostnú sv. omšu ku cti hlavného českého 
patróna, sv. Václava.  
 

 
29. 09. si v kaplnke sv. Michala uctíme 

jej patróna sv. archanjela Michala. 
 

 Odpustovú sv. omšu budeme sláviť 
o 15:00 hod.  

 
V tom čase sa nebude v katedrále sláviť 

sv. omša.   
 

MLÁDEŽNÍCKE SV. OMŠE 

Od štvrtka 24. 09. začíname 

v našej farnosti birmovanecké a 

mládežnícke sv. omše.  

Tieto sv. omše budú  

vždy vo  štvrtky o 15:45  

v Uršulínskom kostole na 

Mäsiarskej ul. 

http://www.domsvalzbety.sk/


 
Spoločenstvo Modlitieb Matiek vás 
pozýva na modlitebné trojdnie (24./26. 
09. 2020) v kostole Ducha Svätého na 
Južnej triede č.4, s každodenným  
začiatkom o 17.00 hod. 
 

Nahlasovanie sa na sviatosti 
krstu, prvého sv. prĳímania, sviatosti 
zmierenia a birmovania 

K životu kresťana neodmysliteľne  
patrí aj sviatostný život. Ten kresťana 
posúva v duchovnom živote, obdarúva 
ho milosťami a Božím požehnaním a 
otvára mu priestor na život 
v spoločnestve veriacich. Pozývame 
všetkých, ktorí túžia prĳať sviatosti 
krstu, birmovania, Eucharistie a 
Zmierenia na prípravu k týmto 
sviatostiam, ktorá začne od konca 
septembra 2020. Príprava pozostáva z 
hodinového stretnutia raz za dva 
týždne. Prihlásiť sa môže každý, kto 
tieto sviatosti alebo niektorú z nich ešte 
neprĳal, a to najneskôr do 2 5 . 0 9 .  
2020 v kancelárii farského úradu v 
pracovných dňoch od 10.00-12.00 a 
15.00-17.00. 
 
Pozvánka na medzinárodnú vedeckú 
konferenciu 
Katolícka univerzita v Ružomberku, 
Teologická fakulta v Košiciach v 
spolupráci s 

Gréckokatolícka teologická fakulta PU, 
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV 
Centrum spirituality Východ-Západ 
Michala Lacka 
a Bratskou jednotou baptistov pripravuje 
vedeckú biblickú konferenciu dňa 
30.09.2020 od 8:30 do 18:00 v Aule 
svätých Košických mučeníkov na Hlavnej 
ul. 89 a biblickú výstavu dňa 30.09. -
2.10.2020 v Átriu TF KU. 
 
Pozývame vás na nové podujatie:  

iTY iJA - iný vesmír ANTONA FABIANA 

hudba: ZUZKA EPERJEŠIOVÁ a 
POTICA MUSICA 

moderuje: JAY HUDÁČEK 

iTY iJA je miestom, kde sa duchovní lídri 
rôznych cirkví stretnú v dialógu s 
JAYOM HUDÁČKOM na témy, ktoré 
riešime všetci - aj ty, aj ja. Každého z 
hostí bude sprevádzať špičková kapela z 
rovnakého prostredia. 

dátum: 20.9.2020 o 18:00 hod.  

miesto: FUGA - kultúrne centrum 
kresťanov. Lístky: www.fuga.sk

 

Komunita jezuitov v Košiciach ponúka spoločenstvo pre mladých ľudí /do 40 rokov/ 

Ide o verejné medzinárodné združenie veriacich s názvom „Spoločenstvo kresťanského 

života“. /lat. Comunio Vitae Christiane - CVX/ Jezuiti sa týmto spoločenstvám venujú 

takmer vo všetkých krajinách v ktorých pôsobia. Stretnutia - ktoré budú bývať 2 krát 

v mesiaci - sú inšpirované poznávaním ignaciánskej spirituality a duchovných cvičení sv. 

Ignáca. 

Prihlásiť sa môžete u  P. Františka Kovaľa SJ. na: frantisekoval@gmail.com 

 
Pozvanie na mariánske večeradlo 

Farnosť sv. Rodiny Košice – Furča vás pozýva na mariánske večeradlo, ktoré sa  uskutoční 26. 09.  
v kostole sv. Rodiny na Furči. Program začne modlitbou posv. ruženca o 9:00 hod a bude pokračovať 

počas celého dňa  zavŕšením ktorého bude sv. omša spojená so sviečkovým sprievodom. 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/groups/1435122470058053/?__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/groups/1435122470058053/?__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/slavistickyustav/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/slavistickyustav/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/csvzml/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/csvzml/?__tn__=kK*F
http://www.fuga.sk/


LITURGICKÝ PREHĽAD NA 23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

Deň Spomienka Liturgické texty 
 
Ne 
20.09. 

 
25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Č1: Iz 55, 6-9 
Ž: 145 
Č2: Flp 1, 20c-24 
Ev: Mt 20, 1-16 

Po 
21.09. 

 
Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu / sviatok 

Č1: Ef 4, 1-7. 11-13 
Ž: 19 
Ev: Mt 9, 9-13 

Ut 
22.09. 

 
Utorok 25. týždňa v Cezročnom období 

Č1:  Prís 21, 1-6. 10-13 
Ž: 119 
Ev: Lk 8, 19-21 

St 
23.09. 

 
Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza / spomienka 

 

Č1: Prís 30, 5-9 
Ž: 119 
Ev: Lk 9, 1-6 

Št 
24.09. 

 
Štvrtok 25. týždňa v Cezročnom období  

Č1: Kaz 1, 2-11 
Ž: 90 
Ev:Lk 9, 7-9 

Pi 
25.09. 

 
Piatok 25. týždňa v Cezročnom období 

Č1: Kaz 3, 1-11 
Ž: 144 
Ev: Lk 9, 18-22 

So 
26.09. 

 
Sobota 25. týždňa v Cezročnom období Sv.  

Č1: Kaz 11, 9-12 
Ž: 90 
Ev: Lk 9, 43b-45 

 
Ne 
27.09. 

 
26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  

Č1: Ez 18, 25-28 
Ž: 25 
Č2: Flp 2, 1-11 
Ev: Mt 21, 28-32 

 
Kurz pre rodičov  
Inštitút pre rodinu vám do dáva pozornosti kurz pre rodičov detí a tínedžerov, ktorý sa uskutoční vždy 
v utorky od 18:15 hod. Prvý takýto kurz bude otvorený 29. 9. 2020 v Inštitúte pre rodiny na Hlavnej 91 
(vstup cez Teologickú fakultu). Pre limitovaný počet účastníkov je nutné sa zaregistrovať do 23. 9. 2020. 
Prihlášky zasielajte e-mailom. Do prihlášky uveďte: meno rodiča – účastníka kurzu, e-mailovú adresu, tel. 
číslo, počet detí a ich vek.Viac inf. na tel. čísle: 0915 556563; metinov@gmail.com, 

 
Prosba o podporu a pomoc farnosti 

 
Identifikačné údaje organizácie: Rímskokatolícka farnosť sv. Alžbety Uhorskej, Košice 
/  Hlavná 26, 040 01 Košice /  Banka: Slovenská sporiteľňa a.s., Bratislava 
 
IBAN: SK28 0900 0000 0000 8212 1833 

ĎAKUJEME ! 
 
Alžbetin list – týždenný katolícky informačný bulletin. Zmena oznamov a článkov vyhradená. 
Adresa redakcie: Alžbetin list, Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Alžbety Uhorskej, Hlavná 26, 040 01 Košice, 
tel. č. 055/622 15 55 email: domsvalzbety@gmail.com alzbetinlist@gmail.com web: www.dom.rimkat.sk www.facebook.com/dom.rimkat.sk 
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