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Noví pastieri v našej farnosti

Milí bratia a sestry,
spomínam si ako malý chlapec som

často s rodičmi pri návšteve Košíc, zašiel
aj do dómu sv. Alžbety. Moje kroky vždy
vraj, tak na to často spomína moja mama,
viedli k oltáru sv. košických mučeníkov,
kde som obdivoval relikviár s ich ostatkami,
pripomínajúci monštranciu. Čas plynul
a počas mojich teologických štúdií na Spiš-
skej Kapitule v r. 1992/1998) som do kated-
rály prichádzal ako bohoslovec, kde som
bol aj vysvätený za kňaza v roku 1998.
Ako kňaz spolu s našim košickým presby-
tériomzhromažďoval somsavždyna tomto
posvätnommiesteokolo svojhodiecézneho

Vdp. Allan TOMÁŠ
farár - dekan

Vdp. Martin MURAJDA
kaplán

Vdp. Boris BYČÁNEK
kaplán

biskupa. Tento raz však s bázňou a pokorou
prichádzam na toto miesto ako váš nový
farár, menovaný do tejto služby, otcom
arcibiskupom Bernardom od 1. júla. Volám
sa Allan Tomáš, mám46 rokov, pochádzam
z Michaloviec a doteraz okrem iných pô-
sobísk som naposledy pôsobil ako farár
a dekan vmeste Snina. Úlohu farára chcem
vykonávať v plnej zodpovednosti a horli-
vosti za spásu nesmrteľných duší, sprítom-
ňujúc medzi vami lásku Dobrého Pastiera.
Spolu so mnou prichádzajú aj dvaja noví
páni kapláni,MartinMurajda (36 r.) anovok-
ňaz Boris Byčánek (26 r.). Tešíme sa na
vás a prosíme vás o modlitby.



Milí priatelia, Košičania s ŤZP.
Moje meno je Alena Zvarová Bašistová

a som štatutárkou Nadácie Ochranné
krídla, ktorá sa venuje pomoci ľuďom, ktorí
sú z nejakých dôvodov na pomoc odkázaní
alebo pomoc potrebujú. Nedávno sme
spustili verejnú zbierku prostredníctvom
crowdfundingovej platformy (forma verej-
nej zbierky) StartLab s podporou nadácie
Volkswagen projekt zameraný na POMOC
KOŠIČANOM s ŤZP (podrobnejšie informá-
cie o projekte aj o našej nadácii nájdete
tu: https://www.startlab.sk/pomocKosica-
nom/).

K tejto spolupráci smeoslovili aj vybrané
mestské časti v meste Košice, sociálne za-
riadenia a farnosti.

Na spolufinancovaní projektu sa
podieľa aj Nadácia Volkswagen a LIDL
a.s..

Cieľom projektu je pomôcť tým z Vás,
ktorí sú ŤZP alebo čakáte na posúdenie
a potrebujete nakúpiť buď potraviny alebo
lieky a doviezť ich až k Vám domov. Kon-
krétna pomoc spočíva v tom, že ak si ob-
jednáte nákup domov v hodnote nad 15
EUR, tak Vám naň prispejeme sumou 5
EUR (dostanete ich z darov verejnej zbierky
a príspevku Nadácie Volkswagen, ktorá je
našim partnerom v projekte). Ďalej k náku-
pu dostanete zdarma dezinfekčný pros-
triedok, rukavice a ručne šité rúško, plus
si môžete ešte vybrať krížovky alebo osem-
smerovky alebo omaľovánky pre deti.

Ak keď už vláda SR zmierňuje opatrenia
súvisiace s Korona vírusom, môžeme oča-
kávať chrípkové obdobie práve na jeseň
a na jar a nepochybne každému z nás sa
zíde dezinfekčný prípravok, rukavice, či rúš-
ko zdarma.

Konkrétna pomoc bude prebiehať v
mesiacoch júl, august a september, a to
nasledovným spôsobom:

Nákup potravín a liekov si môžete ob-
jednať v každý pracovný deň u našej pani
Beátky Dragúnovej už od 22. 6. 2020 a
celý júl, august a september medzi 7∶00 a
8∶30 na telefónnom čísle:0915 935 774

Spätne Vám v ten istý deň podvečer
zavoláme, kedy vám nákup v požadovanej
hodnote donesieme po vzájomnej dohode.
Ak si objednáte nákup v hodnote nad 15
EUR, tak dostanete 5 EUR ZDARMA z ve-
rejnej zbierky.Pripravte si obálku speniazmi
za nákup a my vám odovzdáme nákup,
dezinfekčný prípravok, rukavice, rúško a
krížovky alebo osemsmerovky alebo
omaľovánky pre deti zdarma. V prípade
záujmu a do vyčerpania zásob vám ponúk-
neme aj knižný román. Nákup pre Vás
zrealizuje a donesie Vám priamo domov
náš Tomáš Zolovčík.

Ak sa cítite opustení, rada sa s vami
porozpráva každý pracovný deň medzi
14∶00 a 15∶00 naša aktívna seniorka Beátka
Dragúnová: 0915 935 774 a v čase medzi
17∶00 - 18∶00 naša šikovnáamladá sociálna
pracovníčka Lenka Lukáčová: 0907 112 169

Ako povedal pápež František: ...konaj-
me lásku a buďme hrdinami dnešných dní
a pomáhajme tým, ktorí sú na pomoc iných
odkázaní...“My vám pomôžeme radi a s
láskou.

Váš tím Nadácie Ochranné Krídla

Si ŤZP
a potrebuješ pomoc?

Neváhaj sa
na nás obrátiť!



Farské oznamy
Zbierka Dobročinné diela Sv. Otca
Dnes, v nedeľu 28. júna 2020 sa koná

pravidelná zbierka pod názvom Dobročin-
né diela Sv. Otca (Cent sv. Petra), ktorou
Sv. Otec František podporuje potrebné
akcie na celom svete. Úprimné Pán Boh
zaplať za vaše milodary.

Sv. omše na prikázaný sviatok sv. Pet-
ra a Pavla 29. júna 2020
Dóm sv. Alžbety 6.00, 7.00, 8.00,

11.30, 15.00, 18.00
Uršulínky 8.00, 15.45
Krista Kráľa 7.00, 17.00
Charita 14.30

Zbierka na podporu našej farnosti dňa
21. 06. 2020
Dóm sv. Alžbety 503,00 €
Uršulínky 404,00 €
Krista Kráľa 400,00 €
Dominikáni 190,14 €
Spolu 1 497,14 €

Všetkým štedrým darcom úprimné Pán
Boh zaplať.

Dominikáni pozývajú na fatimskú so-
botu

Bratia dominikáni v Košiciach pozývajú
na slávenie fatimskej soboty v dominikán-
skom kostole. Program začína o 11.00 hod.
fatimskou pobožnosťou, pokračujemarián-
skou sv. omšou o 12.15 hod. a bude zakon-
čený krátkou adoráciou po sv. omši.

Novokňaz u bratov dominikánov
S radosťou si vám dovoľujeme oznámiť,

že náš spolubrat, dominikánVavrinecMitro,
prĳme v nedeľu 5. júla 2020 z rúk otca
biskupaMarka Forgáča kňazskú vysviacku.
Slávnosť sa uskutoční v dominikánskom
kostole v Košiciach pri sv. omši o 11.00
hod. Primičnú sv. omšu bude sláviť v domi-
nikánskom kostole v Košiciach v nedeľu
12. júla o 11∶00 hod.

Náboženská výchova na základných a
stredných školách

Pozývame všetky deti základých a
stredných škôl, aby si i novom školskom
roku 2020/2021 vybrali z povinne voliteľ-
ných predmetov - predmen "Náboženská
výchova". Apelujeme aj na rodičov, aby
dopomohli deťom k tomuto výberu a tak
vyplnili aj svoj záväzokdanýpri krste svojich
detí - vychovávať ich podľa Evanjelia a
Božích zákonov. Na hodinách náboženskej

výchovy sa deťom naši kňazi a katechéti
snažia odovzdať evanjeliové posolstvo (ra-
dostnú zvesť), správne ľudské, morálne i
kresťanské hodnoty.

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

Ku životu kresťana neodmysliteľne patrí
aj sviatostný život. Ten kresťana posúva v
živote, obdarúva ho milosťami a Božím
požehnaním a otvára mu priestor na život
v spoločnestve veriacich. Pozývame všet-
kých, ktorí túžia prĳať sviatosti krstu, bir-
movania, Eucharistie a Zmierenia na
prípravu k týmto sviatostiam, ktorá začne
od septembra 2020. Príprava pozostáva z
jedného hodinového stretnutia raz za dva
týždne. Prihlásiť sa môže každý, kto tieto
sviatosti alebo niektorú z nich ešte neprĳal,
a to najneskôr do konca augusta 2020 v
kancelárii farského úradu v pracovných
dňoch od 10.00-12.00 a 15.00-17.00.

Denná spovedná služba v katedrále
Počas letných prazdnin nebude k dis-

pozízcii denná spovedná služba v pracov-
ných dňoch od 9.00 do 11.30. Prosíme, aby
ste využili možnosť spovede počas ranného
alebo večerného spovedania. Dennú
spovednú službuobnovímezačiatkomškol-
ského roka.

Nové pastoračné pôsobenia kňazov
odchádzajúcich z našej farnosti

Na základe dektrétov otca arcibiskupa
Bernarda Bobera, od 1. júla 2020, menia
svoje pôsobenie niektorí kňazi našej far-
nosti. Vdp. Mons. František Šándor, dekan-
farár odchádza do dôchodku a naďalej
bude bývať v našej farnosti. Vdp. Peter
Kassai, kaplán odchádza do farnosti
RemetskéHámreza farára.Vdp.Peter Jano,
kaplán odchádza do farnosti Bardejov za
kaplána. Za ich duchovnú službu im vy-
slovujeme úprimné Pán Boh zaplať a do
ďalších rokov a miest ich pôsobenia, im
vyprosujeme mnoho Božích milostí,
ochranu našej Nebeskej Matky Márie i
príhovor našich patrónov sv. Alžbety Uhor-
skej i sv. Košických mučeníkov.

Alžbetin list
Počas letých prázdnin je zvykom, že

náš týždenník nevychádza. Vmene redakč-
nej rady a celého farského úradu vám
prajeme príjemný a požehnaný čas letných
prázdnin a dovoleniek a vyprosujeme vám
hojnosť zdravia, Božie požehnanie a
ochranu Panny Márie.
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Deň Liturgická spomienka Liturgické čítania

Ne
28.06. 13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Č1: 2 Kr 4, 8-12a. 14-16a
Ž: Ž 89, 2-3. 16-17. 18-19
Č2: Rim 6, 3-4. 8-11
Ev: Mt 10, 37-42

Po
29.06.

SVÄTÝCH PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV
SLÁVNOSŤ - PRIKÁZANÝ SVIATOK

Č1: Sk 12, 1-11
Ž: Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
Č2: 2 Tim 4, 6-8. 17-18
Ev: Mt 16, 13-19

Ut
30.06.

Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme
ľub. spomienka

Č1: Am 3, 1-8; 4, 11-12
Ž: Ž 5, 5-6. 7. 8
Ev: Mt 8, 23-27

St
01.07. Streda 13. týždňa v Cezročnom období

Č1: Am 5, 14-15. 21-24
Ž: Ž 50, 7. 8-9. 10-11. 12-17
Ev: Mt 8, 28-34

Št
02.07.

Návšteva Panny Márie
sviatok

Č1: Sof 3, 14-18
Ž: Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6
Ev: Lk 1, 39-56

Pi
03.07.

Svätého Tomáša, apoštola
sviatok

Č1: Ef 2, 19-22
Ž: Ž 117, 1. 2
Ev: Jn 20, 24-29

So
04.07. Sobota 13. týždňa v Cezročnom období

Č1: Am 9, 11-15
Ž: Ž 85, 9. 11-12. 13-14
Ev: Mt 9, 14-17

Ne
05.07.

SVÄTÝCH CYRILA A METODA,
SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

Č1: Sir 44, 1. 4-7. 11-15
Ž: Ž 117, 1. 2
Č2: Ef 4, 1-7. 11-13
Ev: Mt 28, 16-20

Liturgický prehľad na 13. týždeň cez rok

Prosba o podporu a pomoc farnosti

ĎAKUJEME !

Milí bratia a sestry,
uplynulá kríza zasiahla nás všetkých.

Nevyhla sa ani našej farnosti. Pohľad na
prázdne kostoly nám trhal srdcia, ale v
súkromí a modlitbách sme boli stále spolu.
Modlili sme sa za skoré ukončenie krízy,
zdravie pre všetkých vás a Božiu pomoc,
milosti a ochranu pre všetkých. Online vy-
sielaním sme sa s vami spájali počas týchto
ťažkých chvíľ.

Kríza zasiahla aj ekonomickú života-
schopnosť našej farnosti. Milodary sa po-
zastavili, no rovnako ako u vás, účty stále
prichádzajú.

Chceme vás týmto požiadať o pomoc a
podporu. Aj malý dar daný z lásky sa stáva
veľkým pokladom uloženým v nebi.
Vopred ďakujeme všetkým ochotným pod-
porovateľom a darcom. Zahŕňame vás do
našich modlitieb.

Identifikačné údaje organizácie:
Rímskokatolícka farnosť sv. Alžbety Uhor-
skej, Košice / Hlavná 26, 040 01 Košice
/ Banka: Slovenská sporiteľňa a.s., Brati-
slava

IBAN: SK28 0900 0000 0000 8212 1833


