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Sedemdesiat rokov nášho o. arcibiskupa 
Mons. Bernard Bober sa narodil 3. 

novembra 1950 v Zbudskom Dlhom. Za 

kňaza bol vysvätený 8. júna 1974 

v Bratislave, následne pôsobil ako 

kaplán v Humennom, v Snine 

a v Zborove pri Bardejove. Po roku 1978 

ako farský administrátor  Kecerovciach 

a od roku 1990 ako farár a dekan 

v Humennom. V roku 1991 bol 

vymenovaný za generálneho vikára. 

Pápež sv. Jána Pavol II. ho 28. decembra 

1992 menoval za titulárneho biskupa 

vissalského a košického pomocného 

biskupa. Vysviacku prijal 30. januára 

1993. Za košického arcibiskupa bol 

vymenovaný 4. júna 2010 a úrad prevzal 

10. júla 2010. 

Pri tomto vzácnom jubileu chceme predovšetkým ďakovať Bohu za dar života 

a služby nášho jubilanta. Ďakujeme za ľudskosť, ochotu vypočuť, iskru humoru 

a dobrosrdečnosť i skromnosť. Slovami majstra Rúfusa: „Zostal človekom medzi 

ľuďmi.“  

Do ďalších rokov Vašej služby Vám vyprosujeme potrebný dar zdravia, 

otvorenosť pre vnuknutia Ducha Svätého pri napĺňaní vízií pastoračnej služby, 

radosť z kňazov i veriacich a zvlášť v krušných chvíľach istotu, že naša pomoc je 

v mene Pánovom.  

Pri príležitosti 70tych narodenín o. arcibiskupa vychádza aj knižná autobiografia 

o našom arcibiskupovi, ktorú dávame do vašej pozornosti.  

Allan Tomáš, dekan - farár 



Farské oznamy 

 
Farská kancelária 
Farská kancelária aj v tieto dni funguje 
v bežnom čase. Z dôvodu bezpečnosti však 
odporúčame menej dôležité záležitosti 
vybavovať telefonicky alebo e-mailom:  
Tel. č.: +421 55 622 15 55  
Email: domsvalzbety@gmail.com 
 

Sv. omše bez účastí verejnosti 
Kvôli obmedzeniam, ktoré sú spojené s bojom proti pandémii nového 
koronavírusu sú sv. omše slávené bez účasti verejnosti. Naplánované 

úmysly sú slúžené v stanovený deň tak, ako ste ich nahlásili.  
 

Oznamuje 

Dňa 28. 10. odišiel do domu Otca 

spišský diecézny biskup Mons. 

Štefan Sečka. Pohrebné obrady 

sa uskutočnia 3. novembra 2020 

na Spišskej Kapitule. Pohrebná 

sv. omša bude slávená o 10:00 

v katedrále sv. Martina na 

Spišskej Kapitule. Requiescat in 

pace! 

 
Spovedanie v Dóme sv. Alžbety 

 
Ráno: 6:30 – 7:00 
Večer: 17:00 – 18:00 
 
Ku sv. prijímaniu je možné pristúpiť: 
 
Ráno: 6:00 a 7:00 
Večer: 17:00; 17:30; 18:00 
 

 
Kancelária farského úradu 
Farská kancelária bude otvorená  
Po-Štv: 15:00-16:00 
Pi: 10:00-11:00 
 
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. 
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.  

 
DIŠPENZ OD NEDEĽNÝCH       

SV. OMŠÍ 
 
Veriaci sú dišpenzovaní od účasti 
na nedeľných sv. omšiach, avšak 
treba stále dbať o sviatočný ráz 
nedele, ktorá je dňom Pána. 
Venujme primeraný čas modlitbe 
(liturgia hodín, sruženec či iná 
pobožnosť. Dnešná doba nám 
umožňuje sledovanie sv. omší 
online. Z našej kaplnky sv. Michala 
vysielame sv. omše každú nedeľu 
o 10:30. (www.telke.sk) 
 

 
Biskupi vyhlásili prísny piatkový 
pôst za odvrátenie pandémie 
Od 30. októbra až do 18. decembra 
2020, teda na osem po sebe 
nasledujúcich piatkov, biskupi 

http://www.telke.sk/
http://www.telke.sk/


vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev 
na Slovensku prísny pôst za 
odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 
18. a 60. rokom života, ktorí sú 
celkom zdraví a netrpia žiadnymi 
ochoreniami, nech sa počas týchto 
ôsmich piatkov postia takým 

spôsobom, ako sa zvykneme postiť 
na Veľký piatok. To znamená, nech 
sa zdržia mäsitých pokrmov a nech 
sa najedia dosýta len raz za deň - s 
tým, že môžu ešte dvakrát požiť 
menší pokrm," povedal arcibiskup 
Zvolenský.

Nedeľa všetkých svätých – odpustky: 

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navtívi 
kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí Vyznanie viery (Verím 
v Boha), môže získať úplne odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam 
v očistci.  Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätú 
spoveď, sv. prijímajie (najlepšie v ten deň) a modlitbu na úmysel Sv. otca 
(Otčenáš, Zdravas´ a Sláva Otcu). A šalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť 
akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému. Veriaci, ktorý navštívi cintorí 
a aspoň mysľou sa pomodlí za zonulých, môže získať odpustky, ktoré možno 
privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. 
Treba splniť aj ďalšie podmienky, jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.  
 

Modlitba za Slovensko 

Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne 

prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a 

utrpení, spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o 

múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre 

tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, 

čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Pomáhaj nám, aby sme si 

uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. 

V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, 

bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich 

otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v 

čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo 

odhodlali. Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky 

tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni 

pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami. Dôverujeme aj v 

príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa 

z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého 

daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. O to všetko ťa 

prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou 

žije a kraľuje na veky vekov. Amen. 



LITURGICKÝ PREHĽAD NA 31. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

Deň Spomienka Liturgické texty 
 
Ne 
01.11. 

 
VŠETKÝCH SVATÝCH 

Č1: Zjv 7, 2-4 
Ž: 24 
Č2: 1Jn 3, 1-3 
Ev: Mt 5, 1-12a 

Po 
02.11. 

 
SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH 

ZOSNULÝCH 

Č1: Jób 19, 1. 23-37a 
Ž: 27 
Č2: 2Kor 4, 14-1- 5, 1 
Ev: Lk 14, 15-24 

Ut 
03.11. 

 
Utorok 31. týždňa v Cezročnom období 

Č1:  Flp 2, 5-11 
Ž: 22 
Ev: Lk 14, 15-24 

St 
04.11. 

 
Sv. Karola Boromejského, biskupa / spomienka 

 

Č1: Flp 2, 18-18 
Ž: 27 
Ev: Lk 14, 25-33 

Št 
05.12. 

 
Štvrtok 31. týždňa v Cezročnom období 

Č1: Flp 3, 3-8a 
Ž: 105 
Ev: Lk 15, 1-10 

Pi 
06.11. 

 
Piatok 31. týždeň v Cezročnom období  

 

Č1: Flp 3, 17- 4, 1 
Ž: 122 
Ev: Lk 16, 1-8 

So 
07.11. 

 
Sobota 31. týždeň v Cezročnom období  

 

Č1: Flp 4, 10-19 
Ž: 112 
Ev: Lk 16, 9-15 

 
Ne 
08.11. 

 
TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM 

OBDOBÍ  

Č1: Múd 6, 12-16 
Ž: 63 
Č2: 1Sol 4, 13-18 
Ev: Mt 25, 1-13 

 

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 


