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Modlitba žalmov s pápežom Františkom 
Posledné mesiace, ktoré pre mnohých znamenali 

dni, týždne ba mesiace odlúčenia od spoločenstva 

priateľov i rodiny, sme sa isto viackrát spytovali, 

čo je nosným pilierom našej viery. Pre mnohých 

dni opustenosti a ticha boli nočnou morou, ktorá 

otvárala tie najhlbšie priepasti ľudských sŕdc 

a myslí, ktoré bežne zahádžeme každodenným 

zhonom. Pre mnohých z nás však tieto chvíle boli 

opätovným nájdením modlitby a jej dôležitosti 

v živote veriaceho človeka. Preto vám ponúkame 

niekoľko impulzov pápeža Františka k téme 

modlitba žalmami: 

Žaltár je veľkou školou. Žalmy nie vždy 

používajú jemné a láskavé slová, a 

často nesú vtlačené jazvy existencie. Napriek tomu boli všetky tieto modlitby 

používané najskôr v Jeruzalemskom chráme a potom v synagógach; aj tie 

najintímnejšie a najosobnejšie. Takto to vyjadruje Katechizmus katolíckej cirkvi: 

«Mnohotvárne výrazové formy modlitby žalmov nadobúdajú svoju podobu v 

chrámovej liturgii a zároveň v srdci človeka» (KKC, 2588). A takto osobná 

modlitba čerpá a živí sa najprv z modlitby ľudu Izraela a potom z modlitby ľudu 

Cirkvi. Aj žalmy v prvej osobe jednotného čísla, ktoré sa zdôverujú 

s najintímnejšími myšlienkami a problémami jednotlivca, sú kolektívnym 

dedičstvom až do tej miery, že sa ich modlia všetci a za všetkých. Modlitba 

kresťanov má toto „dýchanie“, toto duchovné „napätie“, ktoré drží pospolu chrám i 

svet. Modlitba sa môže začať v prítmí chrámovej lode, ale potom svoj beh končí v 

uliciach mesta. A naopak, môže klíčiť pri každodenných starostiach a nachádzať 

zavŕšenie v liturgii. Dvere kostolov nie sú bariéry, ale priepustné „membrány“, 

pripravené zachytiť volanie všetkých. V modlitbe žaltára je svet vždy prítomný (...) 

Skrátka, tam, kde je Boh, musí byť aj človek. Sväté písmo je bezpodmienečné: 

«My milujeme, pretože on prvý miloval nás». On vždy ide pred nami. Vždy nás 

čaká, pretože nás ako prvý miluje, ako prvý na nás hľadí, ako prvý nám rozumie. 

(...) Písmo pripúšťa aj prípad osoby, ktorá síce úprimne hľadá Boha, ale stále sa 

jej nedarí sa s ním stretnúť; avšak tiež potvrdzuje, že odmietnuť slzy chudobných 

je vždy za cenu toho, že sa nestretneme s Bohom. (pokračovanie na 

predposlednej str.) 



Farské oznamy 

Farská kancelária 

Farská kancelária tieto dni funguje 
v obmedzenom čase. Z dôvodu bezpečnosti 
odporúčame menej dôležité záležitosti 
vybavovať telefonicky alebo e-mailom:  
Tel. č.: +421 55 622 15 55  
Email: domsvalzbety@gmail.com 
Otváracia doba: 
Po-Štv: 15:00-16:00 
Pi: 10:00-11:00 

Verejné sv. omše za účasti max. 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.  

OMŠE SÚ SLÁVENÉ PODĽA BEŽNÉHO ČASOVÉHO PORIADKU! 

Oznamy 

V prípade vzniku akútneho 
respiračného ochorenia je osoba 
povinná zostať v domácej izolácii. 
Ak sa u osoby prejavia príznaky 
akútneho respiračného ochorenia, 
treba telefonicky kontaktovať 
svojho ošetrujúceho lekára 
a opustiť miesto hromadného 
podujatia. Platí zákaz podávania 
rúk.  
 
Odpustová sv. omša 
V nedeľu 15.11. o 10:30 budeme 
v Dóme sláviť odpustovú sv. omšu 
ku cti sv. Alžbety. Zároveň si 
pripomenieme 1. výročie od 
vyhlásenia sv. Alžbety za patrónku 
mesta Košice. Slávnostná sv. omša 
bude vysielaná online cez 
www.telke.sk.  

Spovedanie v Dóme sv. Alžbety 

 
Ráno: 6:00 – 7:00 
Večer: 17:00 – 18:00 
 
V týchto časoch môžete pristúpiť     
aj k Eucharistii. 
 

 
Deviatnik ku cti sv. Alžbety 
Od piatku 6.11. do soboty 14.11. sa 
od 18:00 modlíme novénu k sv. 
Alžbete. Po pobožnosti budeme 
pokračovať slávením sv. omše.  
Táto novéna je duchovnou prípravou 
na odpustovú slávnosť, ktorá 
vyvrcholí v nedeľu 15.11. o 10:30 
odpustovou sv. omšou v Dóme sv. 
Alžbety.  
 
Online sv. omše 
Dávame do pozornosti vysielané sv. 
omše cez médiá: z Kaplnky sv. 
Michala každú nedeľu o 10:30 na 
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, ruženec či iná 
pobožnosť.) 

mailto:domsvalzbety@gmail.com
http://www.telke.sk/
http://www.telke.sk/


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

Dušičkové odpustky  
Apoštolská penitenciária s 

osobitným poverením pápeža 

Františka ustanovila, že toho roku 

úplné odpustky pre tých, ktorí 

navštívia cintorín a pomodlia sa za 

zosnulých, ktoré bežne platia len pre 

dni od 1. do 8. novembra, môžu byť 

presunuté na ďalšie dni, až do konca 

novembra. Tieto dni si veriaci môžu 

ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle 

nasledovať za sebou. Súvisí to so 

zaistením bezpečnosti veriacich. 

Okrem toho starí, chorí a všetci, 

ktorí z vážnych dôvodov nemôžu 

vychádzať z domu, a to aj z dôvodu 

obmedzení nariadených verejnou 

autoritou v čase pandémie, môžu 

získať odpustky na diaľku.  Stačí ak 

sa v duchu spoja so spoločenstvom 

Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek 

hriechu s úmyslom splniť akonáhle 

to bude možné tri ďalšie zvyčajné 

podmienky (sviatostná spoveď, 

sväté prijímanie a modlitba na 

úmysel Svätého Otca) a pred 

obrazom Pána Ježiša alebo Panny 

Márie sa pomodlia zbožne modlitby 

za zosnulých. Môžu to byť napríklad 

ranné chvály alebo vešpery z 

Liturgie hodín za zosnulých, svätý 

ruženec, korunka Božieho 

milosrdenstva alebo iné modlitby za 

zosnulých, ktoré sa veriaci radi 

modlia, alebo sa zahĺbia do 

meditačného čítania jedného z 

evanjeliových úryvkov ponúkaných v 

liturgii za zosnulých, alebo vykonajú 

skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu 

bolesti a útrapy vlastného života. 

Úplné odpustky z výročia 

posviacky Lateránskej baziliky 

Od poludnia 8. do polnoci 9. 

novembra môže za zvyčajných 

podmienok získať úplné odpustky 

veriaci, ktorý nábožne navštívi 

katedrálny chrám a tam sa 

pomodlí Otče náš  a Verím v Boha.

Pokračovanie katechézy: 

Boh neznáša onen „ateizmus“ tých, ktorí popierajú Boží obraz vtlačený v každej 

ľudskej bytosti. Ten ateizmus každodennosti: verím v Boha, ale od ostatných si 

držím odstup a dovolím si nenávidieť iných. Toto je praktický ateizmus. 

Neuznanie ľudskej bytosti ako obrazu Boha je svätokrádež, je to ohavnosť, je to 

najhoršia urážka, akú možno spraviť voči chrámu a oltáru. Drahí bratia a sestry, 

nech nám modlitba žalmov pomôže neupadnúť do pokušenia „bezbožnosti“, 

teda aby sme nežili a azda sa i nemodlili tak, akoby Boh neexistoval a ako keby 

neexistovali chudobní. (Viac na: https://www.vaticannews.va/sk.html)



LITURGICKÝ PREHĽAD NA 32. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

Deň Spomienka Liturgické texty 
 
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 

Po 
09.11. 

 
Výročie posviacky Lateránskej baziliky / sviatok 

Č1: Ez 47, 1-2. 8-9. 12 
Ž: 46 
Ev: Jn 2, 13-22 

Ut 
10.11. 

 
Utorok 32. týždňa v Cezročnom období / Sv. Leva 

Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka 

Č1:  Tít 2, 1-8. 11-14 
Ž: 37 
Ev: Lk 17, 7-10 

St 
11.11. 

 
Streda 32. týždňa v Cezročnom období /  
Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka 

 

Č1: Tít 3, 1-7 
Ž: 23 
Ev: Lk 17, 11-19 

Št 
12.12. 

 
Štvrtok 32. týždňa v Cezročnom období /  

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka 

Č1: Flm 7-20 
Ž: 146 
Ev: Lk 17, 20-25 

Pi 
13.11. 

 
Piatok 32. týždeň v Cezročnom období  

 

Č1: 2Jn4-9 
Ž: 119 
Ev: Lk 17, 26-37 

So 
14.11. 

 
Sobota 32. týždeň v Cezročnom období  

 

Č1: 3Jn 5-8 
Ž: 112 
Ev: Lk 18, 1-8 

 
Ne 
15.11. 

 
TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM 

OBDOBÍ  

Č1: Prís 31, 10-13 
Ž: 128 
Č2: 1Sol 5, 1-6 
Ev: Mt 25, 14-30 / 25, 14-15.19-
20 

 

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 


