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24/20 – 18. október 2020

Cirkev sa raduje z blahoslaveného Carla Acutisa
Športovo a spoločensky založený
chlapec, ktorý zomrel v roku 2006
v nemocnici v Monze pri Miláne, je
známy svojím výrokom: „Všetci sa
rodia ako originály, ale mnohí
zomierajú ako fotokópie“. Pápež
František
tieto
slová
citoval
v dokumente „Kristus žije“, vydanom
po
synode
o mladých,
viere
a rozlišovaní povolania. Bol to
normálny
chlapec,
jednoduchý,
spontánny, sympatický (stačí pozrieť
na jeho fotografiu), miloval prírodu a zvieratá, hrával futbal, mal mnoho priateľov medzi
svojimi rovesníkmi, priťahovali ho moderné prostriedky komunikácie, bol nadšencom
informatiky, a ako samouk vytváral programy „na odovzdávanie evanjelia, na
komunikovanie hodnôt a krásy“ (pápež František). Mal dar priťahovať a bol vnímaný ako
vzor.Už od detstva - svedčia nám o tom jeho rodinní príslušníci - pociťoval potrebu viery a
mal zrak upriamený na Ježiša. Láska k Eucharistii zakladala a udržiavala pri živote jeho
vzťah s Bohom. Často hovorieval: „Eucharistia je moja diaľnica do neba“. Carlo silne
pociťoval potrebu pomáhať ľuďom objaviť, že Boh je nám nablízku a že je krásne byť s
ním, aby sme sa tešili z jeho priateľstva a z jeho milosti.Na komunikovanie tejto duchovnej
potreby využíval každý prostriedok, aj moderné prostriedky sociálnej komunikácie, ktoré
vedel výborne použiť, predovšetkým internet, ktorý pokladal za Boží dar a dôležitý nástroj
pre stretávanie ľudí a šírenie kresťanských hodnôt.Tento jeho spôsob myslenia ho viedol k
slovám, že internet nie je len miesto úniku, ale aj priestorom pre dialóg, pre spoznávanie,
zdieľanie, vzájomný rešpekt, priestorom, ktorý treba využívať so zodpovednosťou, bez
toho, aby sa ľudia stali jeho otrokmi, a tiež s odmietnutím digitálneho šikanovania; v
nesmiernom virtuálnom svete treba vedieť rozlišovať dobro od zla. V tejto pozitívnej
perspektíve povzbudzoval k používaniu masmédií ako prostriedkov v službe evanjelia, pre
oslovenie čím viacerých ľudí a preto, aby im povedal o kráse priateľstva s Pánom. Na tento
účel sa usiloval vytvoriť výstavu hlavných eucharistických zázrakov, ktoré sa vo svete stali,
a ktorú používal aj na katechézu pre deti. V tomto duchu prežíval aj chorobu, ktorej čelil s
pokojom, a ktorá viedla až k jeho smrti. Carlo sa spustil do náruče Prozreteľnosti a pod
materinským pohľadom Panny Márie opakoval: „Chcem obetovať všetky moje utrpenia
Pánovi za pápeža a za Cirkev. Nechcem ísť do očistca; chcem ísť priamo do raja“ (Positio,
Dokumentovaný životopis, 549). Tak hovoril, pripomeňme si, chlapec, ktorý mal pätnásť
rokov, ukazujúc tak prekvapivú kresťanskú zrelosť, ktorá nás povzbudzuje a pobáda brať
vážne život viery.
Carlo tiež vyvolával veľký obdiv kvôli zápalu, s ktorým v konverzáciách obhajoval svätosť
rodiny a posvätnosť života proti potratu a eutanázii. Jeho život je vzorom predovšetkým pre
mladých, aby nenachádzali uspokojenie len prchavých úspechoch, ale vo večných
hodnotách, ktoré Ježiš predkladá v evanjeliu, a teda: klásť Boha na prvé miesto, vo
veľkých aj malých okolnostiach života, a slúžiť bratom, predovšetkým tým najposlednejším.

Farské oznamy
Zbierky
Zbierka na misie, ktorá sa mala uskutočniť
pri sv. omšiach v túto nedeľu je preložená na
iný termín.
Farská kancelária
Farská kancelária aj v tieto dni funguje v bežnom čase.

Sv. omše za účasti 6 osôb !!!
Kvôli obmedzeniu počtu veriacich pri verejných bohoslužbách na 6 osôb
budú sv. omše slávené v bežnom čase za účasti kňaza + 5 osôb.
Prosíme, aby na sv. omšu prišli prednostne tí, na ktorých úmysel bude
omša slávená.
Poriadok sv. omší:
Dóm sv. Alžbety:
Po-Pi: 6:00; 7:00; 15:00;
18:00
So:

6:00; 7:00; 18:00

Ne:
6:00; 7:30; 9:00;
10:30; 12:00 (H); 15:00; 18:00
Kaplnka sv. Michala:
Ne:

10:30
(online www.telke.sk)

Uršulínsky kostol:
Po:

8:00; 15:45

So:

8:00; 16:30

Ne:
8:30 (H); 10:00
(online); 11:30 (online)
Poriadok slávení sv. omší
v ostatných kostoloch
v historickom centre Košíc si,
prosím, všimnite na
nástenkách konkrétneho
chrámu.

Október – mesiac posv. ruženca
Mesiac október, ktorý je zasvätený Panne Márii
ružencovej, povzbudzujeme vás preto k modlitbe
posv. ruženca. V našej katedrále sa budú spolu s
vami túto mariánsku pobožnosť modliť naši
duchovní otcovia vždy pred večernou sv. omšou
od 17:30.
Spovedanie v Dóme sv. Alžbety
Ráno: 6:00 – 7:00
Večer: 17:00 – 18:00
Denná spovedná služba (9:00 – 11:30) nebude
do odvolania!
Sviatostný život farnosti
Vysluhovanie sviatostí (krsty, sobáše) ale aj
pohreby prebiehajú podľa predchádzajúcich
usmernení.
Omše s detskou katechézou
Pozývame vás na nedeľné sv. omše pre deti
z Uršulínskeho kostola o 10:00. Link nájdete na
fb stránke Uršulínske deti Košice.
Zaopatrovanie chorých
V súrnych prípadoch k chorému volajte kňaza na
tel.č. 0905 422 124
Online sv. omše
Dávame do pozornosti vysielané sv. omše cez
médiá: z Kaplnky sv. Michala každú nedeľu
o 10:30 ma www.telke.sk alebo na stránke
farnosti a arcidiecézy, alebo cez televíziu Telke.
Omše môžete sledovať aj na TV Lux, RTVS
alebo cez rádiá Lumen a Regina.

LITURGICKÝ PREHĽAD NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ
Deň

Spomienka

Ne
18.10.

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po
19.10.

Pondelok 29. týždňa v Cezročnom období

Ut
20.10.

Utorok 29. týždňa v Cezročnom období

St
21.10.

Streda 29. týždňa v Cezročnom období

Št
22.10.
Pi
23.10.

So
24.10.

Ne
25.10.

Štvrtok 29. týždňa v Cezročnom období /
Sv. Jána Pavla II., pápeža (ľubovoľná spomienka)
Piatok 29. týždeň v Cezročnom období /
Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza
(ľubovoľná spomienka)
Sobota 29. týždeň v Cezročnom období /
Sv. Anton Mária Claret, biskup
(ľubovoľná spomienka)
30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgické texty
Č1: Iz 45, 1. 4-6
Ž: 96
Č2: 1Sol 1, 1-5b
Ev: Mt 22, 15-21
Č1: Ef 2, 1-10
Ž: 100
Ev: Lk 12, 13-21
Č1: Ef 2, 12-22
Ž: 85
Ev: Lk 12, 35-38
Č1: Ef 3, 2-12
Ž: Iz 12
Ev: Lk 112, 39-48
Č1: Ef 3, 14-21
Ž: 33
Ev: Lk 12, 49-53
Č1: Ef 1, 11-14
Ž: 33
Ev: Lk 12, 1-7
Č1: Ef 4,7-16
Ž: 122
Ev: Lk 13, 1-9
Č1: Ex 22, 20-26
Ž: 18
Č2: 1Sol 1, 5c-10
Ev: Mt 22, 34-40

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

