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Podaj ruku chudobnému 
Pontifikát Sv. otca Františka je od 
počiatku silno zameraný na 
chudobných a bagatelizovaných, 
jeho slovami na ľudí tzv. periférie. Na 
podnet súčasnej hlavy Cirkvi slávime 
túto nedeľu už 4. svetový deň 
chudobných. Pri tejto  príležitosti na 
sviatok sv. Antona Paduánskeho 
bolo vo Vatikáne predstavené 
posolstvo pápeža Františka k tomuto 
dňu. My vám ponúkame krátky súhrn 
tohto pápežovho posolstva.  

 
Šesťstranové posolstvo rozdelené do desiatich bodov má silný biblický ráz. 
Čitateľa najprv uvádza do kontextu Knihy Sirachovcovej, múdroslovnej knihy 
známej aj ako Ekleziastikus alebo Ben Sira. Grécky písaný spis zachytáva slová 
múdreho muža, Sirachovho syna (Múdrosť Ježiša Ben Siru). Vznik knihy sa 
datuje približne dvesto rokov pred Kristom. Kniha Sirachovcova nabáda netratiť 
nádej a neopúšťať sa v čase nešťastia, ale zostať spojený s Bohom a vytrvať. 
Modlitba nemôže zostať bez skutkov lásky na pomoc blížnemu v núdzi. 
Ako zdôrazňuje pápež František, „modlitba k Bohu a solidarita s chudobnými sú 
neoddeliteľné. Pre slávenie bohoslužby, ktorá bude milá Bohu, je nutné uznať, že 
každá osoba, aj tá najzúboženejšia a opovrhovaná, nosí v sebe vtlačený obraz 
Boha. Z takejto pozornosti vyplýva dar Božieho požehnania, pritiahnutého 
veľkodušnosťou praktizovanou voči chudobným“ (č. 2). 
V úvodnej časti posolstva Svätý Otec cituje tieto riadky Knihy Sirachovec: 
„Neznepokojuj sa, keď ti príde čas pohromy. Znášaj, čo ti znášať ukladá Boh; 
pevne sa pridaj k Bohu a vytrvaj, aby si vzrástol životom, keď príde koniec. 
Prijímaj všetko, čo ťa zastihne, vytrvaj v bolesti, maj trpezlivosť, ak ťa niečo 
sužuje. Lebo zlato a striebro čistia ohňom a bohumilých ľudí v peci utrpenia. 
Dôveruj v Boha a on ťa vyslobodí, urob priamou svoju cestu a dúfaj v neho! 
Zachovaj si bázeň pred ním a vydrž v nej do staroby! Ktorí sa bojíte Pána, 
čakajte, až sa zmiluje, neodkloňte sa od neho, aby ste neklesli.“ (Sir 2,2-7) 
Kniha Sirachovcova má v niektorých úsekoch podvojné číslovania veršov. Citát 
v nadpise pápežského posolstva „Podaj svoju ruku chudobnému“ (Sir 7,36) má v 
originálnej verzii názvu posolstva alternatívny index. 

 
Celý dokument si viete prečítať na: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-
vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-k-svetovemu-dnu-chudobnych-2020 

http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/poveri/documents/papa-francesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html


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! 

 
Odpustová sv. omša 
V túto nedeľu slávime patrónku 
nášho Dómu. Pri obvyklých 
podmienkach môžeme túto nedeľu 
v katedrále získať plnomocné 
odpustky spojené s touto 
slávnosťou.  
 
Týždeň Cirkvi pre mladých 
Od 16. do 22. 11. bude prebiehať 
Týždeň Cirkvi pre mladých. Aj naše 
arcidiecézne centrá pre mladých 
vytvorili online program na tento 
týždeň. Viac inf. nájdete na: 
www.premladez.sk.  
Zároveň bude prebiehať aj 
celotýždňová modlitbová reťaz 
mladých za mladých, na ktorú sa 
môžu mladí a všetci veriaci online 
prihlasovať na  
http://premladez.sk/tcm/   
 
Spovedanie v Dóme sv. Alžbety 

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

 

 
Piatkové posty proti pandémii 
Otcovia biskupi vyhlásili od 30.10. do 
18.12. 2020 prísne piatkové posty za 
odvrátenie pandémie. Tieto piatky 
nech sú prežívané rovnako ako pôst 
Veľkého piatku.  
 
Bl. Anna Kolesárová 
V piatok 20.11. si pri všetkých         
sv. omšiach budeme pripomínať 
tretiu liturgickú spomienku na  
bl. Annu Kolesárovú, ktorej relikvie si 
môžete uctiť na bočnom oltári sv. 
Jozefa. V deň jej spomienky za 
obvyklých podmienok môžeme pri jej 
verejnej úcte získať úplné odpustky. 

 
 

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.premladez.sk/
http://premladez.sk/tcm/


4. svetový deň chudobných 
Tento deň ustanovil pápež František 
apoštolským listom Misercordia et misera 
v r. 2016. Celé kresťanské spoločenstvo 
pozval podať pomocnú ruku chudobným, 
slabým a tým, ktorých dôstojnosť je 
pošliapavaná. Spomeňme i v súkromnej 
modlitbe na najzraniteľnejším z nás.   
 

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.  
 
 

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. 

Modlitba k sv. Rochusovi 

Svätý Rochus, ochranca pred morom a 

epidémiami, vzývame ťa v našej úzkosti 

a boji proti koronavírusu, ktorý sa rýchlo 

šíri. Ty si vyliečil mnohých chorých na 

mor a ochránil si ich od smrti. Ochraňuj 

nás od epidémie. Pošli nám anjelov 

pokoja, odvahy a odovzdanosti, aby sme 

žili podľa Božej vôle. 

Pochovávanie potratených detí (viac na: https://zazivot.sk/potratene-deti/ ) 

Mŕtvych pochovávať je skutok telesného milosrdenstva. Nikto sa nedokáže pochovať sám. 

Pochovaním mŕtveho človeka uznávame a potvrdzujeme jeho ľudskú dôstojnosť. Máme 

nádej, že tento skutok milosrdenstva prejavia aj nám. Pochovať mŕtveho považujeme v 

našej kultúre za samozrejmosť. No pochovanie dieťaťa, ktoré zomrelo pred narodením, sa 

u nás len postupne udomácňuje a je výzvou pre Cirkev i celú spoločnosť. Prečo je táto 

výzva dôležitá? Naše znalosti v oblasti genetiky a embryológie potvrdzujú fakt, že ľudský 

život začína počatím. Pochovávaním nenarodených detí kladieme silnú protiváhu kultúre 

smrti, resp. potratovej kultúre. Terapeutická služba osobám so skúsenosťou spontánneho 

a umelého potratu ukázala, že pochovanie dieťaťa je významným momentom na ceste 

vnútorného uzdravenia.V posledných rokoch nastal  v slovenskej spoločnosti pozitívny 

posun. V roku 2005 bol novelizovaný zákon o pohrebníctve tak, že rodičia dostali možnosť 

vyžiadať dieťa na pochovanie v každom štádiu vývoja.  Od roku 2017 majú zdravotnícke 

zariadenia povinnosť informovať rodičov o možnosti pochovania svojho potrateného 

dieťaťa. Od roku 1990 prudko vzrástol počet symbolických hrobov pre potratené deti.  

http://www.telke.sk/
https://zazivot.sk/potratene-deti/ 


LITURGICKÝ PREHĽAD NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

Deň Spomienka Liturgické texty 
 
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 

Po 
16.11. 

 
Pondelok 33. týždňa v Cezročnom období / 

 Sv. Margity Škótskej alebo Sv. Gertrúdy, panny – 
ľubovoľné spomienky 

Č1: Zjv 1, 1-4; 2, 1-5a 
Ž: 1 
Ev: Lk 18, 35-43 

Ut 
17.11. 

 
SV. ALŽEBTY UHORSKEJ 
 PATRÓNKY KATEDRÁLY 

Č1:  1Jn 3, 14-18 
Ev: Lk 6, 27-39 

St 
18.11. 

 
Streda 33. týždňa v Cezročnom období /  

Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov – 
ľubovoľná spomienka 

Č1: Zjv 4, 1-11 
Ž: 150 
Ev: Lk 19, 11-28 

Št 
19.12. 

 
Štvrtok 33. týždňa v Cezročnom období  

Č1: Zjv 5, 1-10 
Ž: 149 
Ev: Lk 19, 41-44 

Pi 
20.11. 

 
Piatok 33. týždňa v Cezročnom období /  

Bl. Anny Kolesárovej, ľubovoľná spomienka 
 

Č1: Zjv 10, 8-10 
Ž: 119 
Ev: Lk 19, 45-48 

So 
21.11. 

 
Sobota 33. týždňa v Cezročnom období / 

Obetovanie Panny Márie, spomienka 
 

Č1: Zjv 11, 4-12 
Ž: 144 
Ev: Lk 20,27-40 

 
Ne 
22.11. 

 
NEDEĽA KRISTA KRÁĽA  

Č1: Ez 34, 11-12. 15-17 
Ž: 23 
Č2: 1 Kor 15, 20-26. 28 
Ev: Mt 25, 31-46 

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 


