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Kristus dáva a mení život
Dlho očakávaný Mesiáš nie je
prĳatý vlastnými. Iní ho prĳali, tešili sa
naňho. Kam prišiel, išli mu v ústrety
s nádejou, že uzdraví ich chorých. Všade
tam Ježišov dotyk lieči, kriesi, vyháňa zlých
duchov. A vo svojej vlasti azda nemôže
urobiť toľko zázrakov?

o vykonanie zázraku v našej rodine, pýtame
sa ho, kde bol v čase utrpenia, pri nešťastí.
A keď Boh vstúpi do ľudských dejín, keď
príde k tým, ktorí by mali byť hrdí na to, že sú
jeho rodinou, zostáva neprĳatý. Nedivil by sa
Ježiš aj dnes našej neviere... ?

Ľud ho obdivuje, no správa sa
s určitou príchuťou nedôvery: „Skade to má
tento?“ (Mk 6,2). A pohoršujú sa nad ním.
Susedia, ktorí by mali byť hrdí na svojho
rodáka, známeho po celej krajine, ktorý robí
dobré meno ich mestu, sa pohoršujú.
Ježiš sa diví ich nevere, alebo
výstižnejšie povedané neviere. V iných
prípadoch Kristus žiada vieru, na základe
ktorej uzdraví alebo inak prejaví svoju moc.
Tu chýba viera. Pre človeka bez viery je Boží
zázrak chápaný ako nejaký magický čin.
Chýba podstata – dôverný vzťah s Bohom.
Boží zázrak sa nerobí na počkanie, na
želanie okoloidúcich. V iných prípadoch
Ježiš vykonáva zázrak tajne, v okruhu len
niekoľkých osôb. Nemanifestuje sa tým
navonok.
Ježiš, neprĳatý vo svojej vlasti, vo
svojej vlastnej rodine priateľov, susedov
a známych, vytvára novú rodinu: „Potom
chodil po okolitých dedinách a učil“ (Mk 6,6).
Tam sú veriaci, ktorí sa na neho tešia
a prĳímajú ho. Nedivia sa mu a nepohoršujú
sa nad ním. Tam koná aj viac zázrakov,
pretože ľudia sú otvorení pre Božie slovo
a veria mu.
Aký silný výrok podáva evanjelista
na konci dnešného úryvku! Boh sa diví nad
nevierou svojho ľudu. Sme ľudia, neustále
žiadame Boha o vysvetlenia,
Ľubomír Majtán: Začať s Božím slovom

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.

Život vo farnosti:
Zbierka
Minulý týždeň sa pri zbierke na Dobročinné
diela Svätého otca vybralo v našej farnosti
2 521,45 €. Ďakujeme!
Dóm sv. Alžbety - 593,00 €
Uršulínky - 206,00 €
Krista Kráľa - 344,00 €
Dominikáni – 1 043,45 €
Jezuiti - 255,00 €
Geriatria sv. Lukáša - 60,00 €
Dar na bežný účet - 10,00 €
Dar v hotovosti – 10,00 €

Štrnásta nedeľa v Cezročnom období
Prvé čítanie:
Ez
2, 2-5
Žalm:
Ž
123
Druhé čítanie:
2Kor
12, 7b-10
Evanjelium:
Mk
6, 1-6
z osobitnej sv. omše venovanej seniorom
a z pietnej spomienky na zomrelých starých
rodičov. Svätý Otec bude v Ríme 25. júla sláviť
sv. omšu o 10.00 za účasti seniorov z Večného
mesta.

Medzinárodný eucharistický kongres
Od 5. do 12. septembra 2021 sa uskutoční 52.
Poďakovanie a prosba
Medzinárodný eucharistický kongres
Chod našej farnosti môžete podporiť
v Budapešti. Jeho mottom sú slová žalmu: „V
vhodením svojho milodaru do pokladničiek tebe sú všetky moje pramene“ (Ž 87, 7).
vzadu pri vstupe do chrámu alebo
V stredu 8.09.2021 o 17.00 v Kostole sv. Jozefa
elektronicky na číslo účtu:
v Budapešti bude slúžiť svätú omšu Mons.
IBAN: SK28 0900 00000000 82121833.
Bernard Bober, arcibiskup. Adresa kostola:
Ďakujeme!
Horvath Mihály tér 7, 1082 Budapest.
V programe kongresu je, že záverečnú sv. omšu
Slávnosť sv. Cyrial a Metoda
v Budapešti má celebrovať pápež František
V pondelok 5.7. máme slávnosť slovanských 12.09.2021 o 11.30. Tejto dôležitej udalosti
Vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, sv. omše a informáciám, ktoré budú publikované, venujte
svoju pozornosť. Oficiálna internetová stránka
budú ako v nedeľu.
kongresu je www.iec.2020.hu.
Farská kancelária bude zatvorená.
Odpusty v našej arcidiecéze
Stropkov: nedeľa 11. júla 2021, sv. omša 10.30
– Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup
Veľký Šariš: nedeľa 11. júla 2021, sv. omša
Deň starých rodičov 25. 7.
10.30 – Mons. Bernard Bober, arcibiskupKaždoročne, počnúc týmto rokom, bude
metropolita
v Cirkvi štvrtá júlová nedeľa, ktorá je
Gaboltov – celodiecézna púť sobota 17. júla
v blízkosti sviatku Ježišových „starých
2021, sv. omša 18.00 – Mons. Bernard Bober,
rodičov“ sv. Joachima a sv. Anny, Svetovým arcibiskup-metropolita nedeľa 18. júla 2021, sv.
dňom starých rodičov a seniorov – tohto
omša 10.30 – Mons. Bernard Bober, Mons.
roku 25. júla. Svätý Otec František vydal
Marek Forgáč
k tomuto dňu posolstvo, ktoré vychádza
z evanjelia: „Ja som s tebou po všetky dni“ Jednotlivé programy budú zverejnené na stránke
(porov. Mt 28,20). Slávenie Svetového dňa pútnických miest a www.ke-arcidieceza.sk
starých rodičov a seniorov má pozostávať
z troch častí: návštevy starých ľudí,
Denná spovedná služba počas prázdnin
Počas letných prázdnin denná spovedná
služba nebude.

Omša ku cti sv. Charbelovi
22. 7. 2021 o 18:00 h. Bude v Dóme tradičná
sv. Omša ku cti libanonského národného
svätca Charbela.
Knihy o sv. Jozefovi
I. Žiť ako svätý Jozef
Kniha prináša 7 zamyslení, ktorými prispeli
slovenskí kňazi a rehoľníci. Pomôže lepšie
spoznať sv. Jozefa, inšpirovať sa jeho
láskavosťou, spravodlivosťou a vierou.
Obsahuje časť s modlitbami, preklad akatistu a
krížovú cestu od biskupa Stanislava Stolárika.
II. Jozef 2.1
Čo znamená byť mužom evanjelia v 21.
storočí? Nájsť odpoveď sa pokúsilo 27 autorov
a výsledkom ich práce sú zamyslenia nad
zvolaniami Litánií k sv. Jozefovi.

Pozvanie na organový koncert Oliviera
LATRYHO
Štátna filharmónia Vás srdečne pozýva na
ogranový koncert francúzského umelca
Oliviera Latryho, ktorý sa uskutoční v Dóme
sv. Alžbety
25.7.2021 o 20:00 h.
Dĺžka predstavenia: 1:30
Miesto: Dóm sv. Alžbety,
Program:
Johann Sebastian Bach: Prelúdium a fúga
Es dur, BWV 552;
Johann Sebastian Bach: Chorál „An
Wasserflüssen Babylon", BWV 653;
Johann Sebastian Bach/Charles-Marie
Widor: „Mattheus final" z diela „Memento
Bach";
Franz Liszt/Camille Saint-Saëns: Legenda
č.1: „St. François d'Assise: La prédication
aux oiseaux";
Louis Vierne:Pieces de Fantaisie, druhá
suita, op. 53;

Knihy si môžete zakúpiť na stránke
vydavateľstva
Postoj
Media Olivier Latry: Improvizácia.
www.obchod.postoj.sk
vo
výhodných
balíkoch pre farnosti a spoločenstvá (5 + 1
zdarma, 10 + 3 zdarma).
Pozvanie na film
V nedľu 4. 7. O 21:00 h. Bude v košickom
Amfiteátri premietaný film Služobníci, ktorí
zachytáva neľahkú situáciu formovania
mladých mužov ku kňazskému stavu počas
koministického režimu. Vstupné 4 Eura.

Farská kancelária
Farská kancelária počas prázdnin funguje v
normálnom režime okrem cirkevných
prikázaných sviatkov a štátnych sviatkov.
Alžbetin list
Počas prázdnin nevychádza Alžbetin list,
aktuálne farské oznamy však budú
oznámené po každej nedeľnej bohoslužbe.
Poďakovanie za službu kostolníkov
Chceme sa touto cestou úprimne poďakovať
za šesť ročnú službu kostolníkov pri
Uršulínskom kostole pánovi
Jánovi Forgáčovi a Antonovi Vaľkovi.
Za Vašu obetavosť a horlivosť pri
vykonávaní tejto služby v Božom chráme
Vám úprimne ďakujeme a vyprosujeme
hojnosť Božích milosti a pevné zdravie.
Kiež dobrý Pán Boh doplní, čo ľudské slová
a vďaka nedokážu dať.

Liturgický kalendár na 14. týždeň v Cezroč. obd.
Deň

Liturgické slávenie

Nedeľa
4.07.

ŠTRNÁSTA NEDEĽA
V
CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok
5.07.

SV. CYRILA A METODA
slovanských vierozvestov

Utorok
6.07.

Utorok 14. týždňa v Cezročnom období

Streda
7.07.

Streda 14. týždňa v Cezročnom období

Štvrtok
8.07.
Piatok
9.07.
Sobota
10.07.
Nedeľa
11.07.

Štvrtok 14. týždňa v Cezročnom období
Piatok 14. týždňa v Cezročnom období
Sobota 14. týždňa v Cezročnom období
PÄTNÁSTA NEDEĽA
V
CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgické texty

1Č: Ef 2, 2-5
Ž: 123
2Č: 2Kor 12, 7b10
Ev: Mk 6, 1-6
1Č: Sir 44, 1. 4-7. 11-15
Ž: 117
2Č: Ef 4, 1-7. 11-13
Ev: Mt 28, 16-20

1Č: Gn 32, 22-32
Ž: 17
Ev: Mt 9, 32-38

1Č: Gn 41, 55-57, 42,5-7
Ž: 33
Ev: Mt 10, 1-7
1Č: Gn 44, 18-21.23-19
Ž: 105
Ev: Mt 10, 7-15
1Č: Gn 46,1-7. 28-30
Ž: 37
Ev: Mt 10, 16-23
1Č: Gn 49, 29-32
Ž: 105
Ev: Mt 1é, 24-33
1Č: Am 7, 12-15
Ž: 85
2Č: Ef 1, 3-14
Ev: Mk 6, 7-13

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

Nedeľa
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