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Príbeh Mons. Alojza Tkáča. Narodil sa
2. marca 1934 v obci Ohradzany v okrese
Humenné. Vyrastal v kresťanskom
prostredí, rodičia boli poľnohospodári.
V rodine dostal pevné základy viery.
Otec bol prísny, spravodlivý, ale láskavý
a dobrý. Mama, ako každá dedinská žena,
starostlivá a láskavá. Ako dieťa zažil druhú
svetovú vojnu a príchod sovietskych vojsk.
Myšlienka na kňazstvo sa na prahu
dospelosti zmenila na pevné rozhodnutie.
Všetky diecézne kňazské semináre boli
zrušené, bola len jedna teologická fakulta
a kňazský seminár v Bratislave. Na štúdia
sa dostal po troch rokoch až na štvrtýkrát,
pretože to bolo v čase tvrdej totality.
Absolvoval štúdium teológie v Bratislave
v rokoch 1956 – 1961. Celé štúdiu
kontrolovali štátne úrady a k vysviacke
i primíciám bol potrebný súhlas cirkevného
tajomníka. V roku 1961 mal kňazskú
vysviacku, primičnú sv. omšu a stal sa
kaplánom v Zborove. Po pol roku
nasledovala dvojročná vojenská služba.
Po návrate z vojenčiny mu vtedajší pán
vikár Štefan Onderko v rokoch 1964 až
1975 zveril úrad notára – archivára na
biskupskom úrade v Košiciach. Skutočný
prelom v živote Alojza Tkáča znamenal rok
1974. Na stretnutí Pacem in Terris
predniesol dvanásť minútový príspe-
vok,v ktorom kritizoval obmedzenia
režimom vo vzťahu k cirkvi. Tento okamih
rozhodol a trest nedal na seba dlho čakať.
V roku 1975 ho na 7 rokov zbavili kňazskej
služby a bez štátneho súhlasu,

mimo pastorácie pracoval ako vodič
električky a lesný robotník. V roku 1983 opäť
získal štátny súhlas a vrátil sa oficiálne do
pastorácie ako správca farnosti Červenica
pod Dubníkom. Po páde totalitného režimu
14. februára 1990 bol menovaný za biskupa
a 17. marca 1990 v Košiciach prĳal plnosť
kňazskej moci a najvyšší stupeň sviatosti
kňazstva - biskupské svätenie. Košickú
arcidiecézu mu 31. marca 1995 zveril pápež
Ján Pavol II. a menoval ho za košického
arcibiskupa, metropolitu. 2. júla toho roku
mu odovzdal pálium. Od 10. júla 2010 je
emeritným arcibiskupom žĳúcim v Koši-
ciach.

Nášmu jubilantovi prajeme veľa
Božieho požehnania a srdečne mu
gratulujeme. Zároveň chceme spolu s ním
v piatok 25. 6. o 12:00 h. v Dóme ďakovať
Pánu Bohu za všetky dobrodenia.

Na túto ďakovnú bohoslužbu ste všetci
srdečne pozvaní.

Diamantový jubilant
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Farské oznamy
Tel. č.: +421 55 622 15 55
E-mail: domsvalzbety@gmail.com

Otváracie časy:
Pondelok - Štvrtok

10:00 - 12:00 / 15:00 - 17:00 hod (streda 17:30)

Piatok

10:00 - 12:00 hod.

Dvanásta nedeľa v Cezročnom období
Prvé čítanie: Jób 38, 1.8-11
Žalm: Ž 107
Druhé čítanie: 2Kor 5, 14-17
Evanjelium: Mk 4, 35-41

Zbierka
Na budúcu nedeľu máme zbierku na
dobročinné diela Svätého Otca.

Poďakovanie a prosba
Chod našej farnosti môžete podporiť
vhodením svojho milodaru do
pokladničiek vzadu pri vstupe do
chrámu alebo elektronicky na číslo účtu:
IBAN: SK28 0900 00000000 82121833.
Ďakujeme!

Prvé sväté prĳímanie
V nedeľu 27. júna budeme pri sv.
omšiach o 9:00 a 10:30 h. sláviť
slávnosť Prvého sv. prĳímania.

Prvá sv. spoveď
V sobotu 26. júna od 9:00 h. bude v
Dóme prebiehať prvá sv. spoveď prvo-
prĳímajúcich detí s ich rodinnými
príslušníkmi.

príslušníkmi.

Mládežnícke omše v Uršulínskom kostole
Pozývame mládež našej farnosti na
každotýždenné „mládežnícke“ sv. omše do
Uršulínskeho kostola vždy vo štvrtok o
15:45 h.

Slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa
Vo štvrtok 24. júna budeme sláviť
slávnosť Narodenia Jána Krstiteľa,
sv. omše v našej farnosti budú ako
v bežnom pracovnom dni.

Zmena poriadku bohoslužieb 27.6.
27. júna nebude latinská sv. omša o 9:00
h. a sv. omša o 12:00 (maď.) je presunutá
na 12:30 h. dôvodom je konanie slávnosti
prvého sv. prĳímania. Za pochopenie

ďakujeme!

Konferencia u bratov dominikánov
Dominikánsky konvent Vás pozýva na otváraciu
konferenciu grantového projektu "Dnešok je
mostom k zajtrajšku". Témou konferencie bude
reštaurovanie fasády Dominikánskeho kostola.
Tento projekt reštaurácie fasády dominikán-
skeho kostola je financovaný z grantov Islandu,
Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
grantov Európskeho hospodárskeho spolo-
čenstva. Konferencia sa uskutoční v stredu 23.
júna o 18.00 v Dominikánskom kultúrnom centre
Veritas.

Omša ku cti sv. Charbela
Sv. omša ku cti sv. Charbela bude v utorok 22.6.
O 18:00 h.

Jubilejná sv. omša
V piatok 25. 6. o 12:00 h. bude emeritný
o. arcibiskup Alojz Tkáč ďakovať Pánu Bohu za
60 rokov kňazskej služby. Na túto ďakovnú sv.
omšu ste všetci srdečne pozvaní.

!!!Zrušenie dišpenzu!!!
Na základe rozhodnutia Konferencie bis-
kupov Slovenska všeobecný dišpenz od

povinnej účasti na nedeľných boho-
službách a prikázaných sláveniach stratí
svoju platnosť 30. júna 2021. Následne

povinnosť účasti nebude zaväzovať
veriacich, pre ktorých návšteva chrámu

môže znamenať zvýšené zdravotné riziko,
a samozrejme tých, ktorým prítomnosť
neumožnia lokálne okolnosti, napríklad

zhoršená epidemická situácia.

Život vo farnosti:



PO Z VÁNKA

Dnešokjemostomkzajtrajšku
DominikánskykostolvKošiciach
Reštaurovaniefasády
Spoločným úsilímk zelenej, konkurencieschopnej
a inkluzívnejEurópe

DominikánskykonventvKošiciach Váspozýva naotváraciu konferenciu
grantového projektu "Dnešokjemostomkzajtrajšku-Dominikánsky
kostolvKošiciach -reštaurovanie fasády",ktorá sa budekonať dňa
23.6.2021o18:00v priestoroch Dominikánskehokultúrneho centra,
Dominikánskenámestie č.6, Košice.

Počet účastníkov je obmedzenýna70osôb.
Záznamkonferencie budezverejnenýnastránkewww.dominikanigrant.sk.
Aktivita je podporenázFinančného mechanizmuEurópskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021aštátneho rozpočtu
Slovenskej republikyv rámci programu "Podnikanievoblasti kultúry,kultúrnededičstvo akultúrnaspolupráca."

Otvoreniekonferencie:

Úvodnévideo:

Príhovory:

Predstavenie projektu:

Diskusia

Záver

Irenej MarošFintor, OP

Youtubeodkaz

OTVÁRAC IA KONFERENC IA

P R O J E K T P OD PO R I L I

P ROGRAM

Jana Dacková,vedúca oddeleniasprávy programov,odbor
grantovEHP aNórska
IgorPetrovčík, starosta mestskejčasti Košice -Staré mesto
Pavol Dečo,predsedaoblastnejorganizácieKonfederácie
politických väzňovSlovenska Youtubeodkaz

•

•

MariánSlavomír Hovanec, OP-rekonštrukcia fasády kostol
Vavrinec Radoslav Mitro,OP-kultúrne centrumVeritas
Jon Atle Wetaas, OP,priorkonventudominikánovvOslo
-nórsky partner
KarolyMáriaDravecká,OP,predstavená Kongregáciesestier
dominikánokblahoslavenej Imeldy -slovenský partner

•
•
•

•

23.6.2021
o18:00
Dominikánskenámestieč.6, Košice.
Dominikánskekultúrne centrum

Ahojte! Pamätáte si, čo sa dnes
udialo v evanjeliu? Ak nájdete
všetky nasledujúce slová

v osemsmerovke, tajnička Vám
napovie:
hynieme

more

spánok

strach

učeník

učiteľ

viera

vietor

vlny

víchrica

BEZDETNOSŤ JE CESTA, NIE
SLEPÁ ULICA

Košická sv. omša za život
pred letnou prestávkou bude
osobitne venovaná bezdetným
manželom. Naším hosťom bude
o. Ján Szakala, gréckokatolícky
kňaz, ktorý pôsobí vo vojenskom
ordinariáte. Ponúkne nám pohľad

na bezdetnosť, osvetlený
evanjeliovým posolstvom i
vlastnou skúsenosťou.
Sv. omša sa bude sláviť v

jezuitskom kostole v Košiciach,
24. júna 2021 o 16:30. Je to
zároveň deň, kedy slávime
narodenie Jána Krstiteľa z

Alžbety, o ktorej hovorili, že je
neplodná.

Po skončení budú kňazi k
dispozícii na uzdravujúcu modlitbu

nad bezdetnými manželmi.
Pozývame nielen bezdetné páry.
Ktorým je ťažko prísť, stále majú
možnosť sledovať priamy prenos
na facebook.com/kosicezazivot/

POZVANIE



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 01Košice,
tel. č. 055/622 15 55 email:
domsvalzbety@gmail.com
alzbetinlist@gmail.com web: www.dom.rimkat.sk

Deň Liturgické slávenie Liturgické texty

Nedeľa
20. 6.

DVANÁSTANEDEĽA
V

CEZROČNOMOBDOBÍ

1Č: Jób 38, 1. 8-11
Ž: 107
2Č: 2Kor 5, 14-17
Ev: Mk 4, 35-41

Pondelok
21.06.

Pondelok 12. týždňa v Cezročnom období
Sv. Alojz Gonzága, rehoľník - spomienka

1Č: Gn 12, 1-9
Ž: 33
Ev: Mt 7, 1-5

Utorok
22.06.

Utorok 12. týždňa v Cezročnom období
Sv. Pavlín z Noly, biskup - ľub.spom. / Sv. Ján Fišer a Tomáš

Morus, mučeníkov - ľub.spom.

1Č: Gn 13, 2. 5-18
Ž: 15
Ev: Mt 7, 6. 12-14

Streda
23.06. Streda 12. týždňa v Cezročnom období

1Č: Gn 15, 1-12. 17-18
Ž: 105
Ev: Mt 7, 15-20

Štvrtok
24.06. NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA

SLÁVNOSŤ

1Č: Jer 1, 4-10
Ž: 71
2Č: 1 Pt 1, 8-12
Ev: Lk 1, 5-17

Piatok
25.06. Piatok 12. týždňa v Cezročnom období

1Č: Gn 17, 1. 4-5. 9-10.
Ž: 128
Ev: Mt 8, 1-4

Sobota
26.06. Sobota 12. týždňa v Cezročnom období

1Č: Gn 18, 1-15
Ž: Lk 1
Ev: Mt 8, 5-17

Nedeľa
27.06.

TRINÁSTANEDEĽA
V

CEZROČNOMOBDOBÍ

1Č: Múd 1, 13-15, 2, 23-24
Ž: 30
2Č: 2 Kor 8, 7.9. 13-15
Ev: Mk 5, 21-24. 35b-43

Liturgický kalendár na 12. týždeň v Cezroč. obd.


