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Dobrovoľný príspevok na vydávanie farského listu 0,07 €

„Keď som sa začiatkom leta roku 1979
dozvedel o mojom menovaní za generálneho
tajomníka biskupskej synody, uvedomil som
si, aká obrovská práca ma tam čaká. Práve
bola rozbehnutá neľahká synoda
holandských biskupov,“ odpovedá kardinál
Jozef Tomko na moju zvedavú otázku, kedy
objavil to nádherné miesto, kde mám práve
teraz česť s ním tráviť pár dní. Kardinál
pokračuje: „Aby som to zvládol, povedal som
si: okamžite musíš ísť na dobrú dovolenku!
Na mesiac som odišiel do Cortiny v srdci
Dolomitov, kde som zažil pekné týždne aj rok
predtým.“ Vyjadril tým svoju osobnú filozofiu,
že dovolenka, to nie je len oddych po ťažkej
práci, ale najmä načerpanie fyzických
i duchovných síl do novej. Potrebu
vyváženosti „príkonu a výkonu“ zdôrazňuje
kardinál veľmi často.

Odísť z rozpáleného letného Ríma je
takmer nutnosťou. Vraj tam zostávajú len
mačky a pár turistov. Taliani väčšinou cestujú

Marián Gavenda – Pozerať a vidieť

Kardinál oddychuje pred prácou
k moru. „Mňa to nenadchýna, a ak som to
aj skúsil, vydržal som dva, nanajvýš tri
dni,“ priznáva kardinál Tomko. „Ja som si
obľúbil hory. Pre mňa odpočívať
neznamená leňošiť na tráve. Každodenná
chôdza a výstupy sú najlepší liek na moje
sedavé zamestnanie. Aj mi to prospieva
k lepšiemu zdraviu. Čistý luft, vône
a nádhera tohto kraja mi obohacujú dušu.“

„Prečo ideme na hory?“ položil
otázku. „Prináša to námahu, vyžaduje sa
veľké vypätie nervov a pozornosť, neraz
príde búrka, víchrica, príroda vie byť veľmi
drsná a prekvapiť. No aj toto je napĺňanie
biblického poslania podmaniť si zem.
Nejde však len o dosiahnutie vrcholu. Ide
najmä o podmanenie stvorenstva v sebe
samom, o posilnenie vôle, o pestovanie
sebaovládania a cvičenie v premáhaní
seba.“

Pokojné a požehnané chvíle oddychu
Vám prajú Vaši duchovní otcovia.



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.

Myšlienka pápeža Františka:
“Eucharistia nám nesmie nikdy zovšednieť,

nech je zakaždým naším prvým sv.
prĳímaním.”

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!

Prihlasovanie detí na hodiny náboženstva
Milí rodičia, pomaly ale isto máme za sebou
polovicu prázdnin a pred nami je opäť nový
školský rok, ktorý so sebou prináša nové
radosti aj starosti. Chceme Vás povzbudiť,
aby ste nezabúdali svoje deti prihlásiť na
náboženskú výchovu, ktorá sa vyučuje na
našich školách. Pre mladého kresťana je v
tomto svete viac ako potrebné mať okrem
iného aj kvalitnú vedomostnú prípravu, aby
sme ako píše sv. apoštol Peter vo svojom
liste, vedeli obhájiť dôvody našej nádeje.

Prihlasovanie detí na prvé sv. prĳímanie
Počas mesiaca august a prvých dvoch
týždňov mesiaca september môžete svoje
deti prihlasovať na prípravu k 1. sv.
prĳímaniu. Svoje dieťa môžete prihlásiť buď
osobne vo farskej kancelárii v rámci
úradných hodín, alebo telefonicky na tel.č.
+421 55 622 15 55.

Prihlasovanie na prípravu k birmovaniu
Počas mesiaca august a prých dvoch
týždňov mesiaca september je možné
prihlásiť sa na prípravu k prĳatiu sviatosti
birmovania. Prihlásiť sa môžete osobne vo
farskej kancelárii v rámci úradných hodín,
alebo telefonicky na tel.č. +421 55 622 15
55.

Príprava dospelých na prĳatie sviatostí
Aj v tomto roku sa od konca septembra 2021
v našej farnosti uskutočnú príprava dospe-
lých k prĳatí iniciačných sviatostí,

ktorými sú krst, prvé sv. prĳímanie, prvá sv.
spoveď a birmovanie. Vy, ktorí máte záujem o
prĳatie týchto sviatostí, sa môžete prihlásiť
podobne ako v prípade 1. sv. prĳímania alebo
birmovky..

Duchovná príprava na návštevu pápeža na SK
Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ktorý je
zodpovedný za duchovnú prípravu na septombrovú
apoštolskú návštevu pápeža Františka na
Slovensku, nás pozýva ku každodennej modlitbe
DESIATKU ruženca so spoločným úmyslom, aby
návšteva Sv. Otca priniesla hojné duchovné ovocie
v srdci všetkých ľudí dobrej vôle.
V našej farnosti tak budeme robiť od 1.augusta
vždy pred večernou sv. omšou o 18:00 h.

Krátky liturgický prehľad na mesiac august

1.8. - Prvá nedeľa v mesiaci: po sv.omši o 10:30 h.
Bude prvonedeľná pobožnosť s euch.požehnaním.

2.8. - Je možnosť vo františkánskych, farských a
katedrálnych chrámoch získať plnomocné odpustky
pri príležitosti tzv. Porcinkuly.

6.8. - Prvý piatok v mesiaci a zároveň sviatok
PREMENENIA PÁNA.

7.8. - Prvá sobota v mesiaci, tzv. Fatimská sobta v
Obišovciach začína o 9.00 h.

15.8. - Slávnosť NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE -
odpustová slávnosť v dominikánskom kostole.

22.8. - Sv. omša ku cti sv. Šarbela s pomazaním.

Život vo farnosti:



Pozvanie na koncert
V nedeľu 15. augusta na slávnosť Nanebovzatia
Panny Márie Vás pozývame na organový koncert
Juraja Křemena, pri ktorom odoznejú organové
skladby svetových klasických umelcov. Koncert
začína o 20:00 h. Lístok si môžete zakúpiť pred
koncertom. Cena lístka je: 7 Eur.

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.

Pápež a prípravy v Košickej arcidiecéze
Košice 26. júla (ABÚ) - Na stretnutí prípravného
tímu ABÚ v Košiciach informovala koordinátorka
dobrovoľníkov v košickej arcidiecéze Adriana
Čurajová o možnosti prihlasovania pre tých, ktorí
chcú ako dobrovoľníci pomáhať pri zabezpe-
čovaní a prípravách stretnutia s mladými alebo
pri návšteve Sv. Otca na Luníku IX.Prihlasovanie
sa uskutočňuje na mailovej adrese
dobrovolnicike@navstevapapeza.sk. Každý, kto
sa chce stať členom tímua pomôcť ,dostane
následne všetky potrebné informácie, ktoré
súvisia s organizovaním dobrovoľníkov. Košický
arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober
označil návštevu Sv. Otca ako radosť a dar pre
našu krajinu a organizovať stretnutie s mládežou
a stretnutie s rómskou komunitou ako veľkú
výzvu, zážitok a príležitosť poslúžiť . „Nestačí iba
očakávať, že Svätý Otec príde, pozývam
mladých k dobrovoľníctvu, aby sa aktívne
zapojili do rôznych služieb predprí-pravy
samotnej akcie a potom aj do komuni-kácie
s ľuďmi, ktorí budú chcieť navštíviť Košice a budú
chcieť byť na stretnutí. Robme spolu všetko preto
, aby sa tu Svätý Otec dobre cítil“ , dodáva
košický arcibiskup Bernard Bober.

Informácie o návšteve pápeža

Príchod pápeža na Luník IX
Svätý Otec František navštívi Košice v utorok 14.
septembra 2021 na dvoch miestach. Stretnutie
RÓMOV so Svätým Otcom Františkom bude
na LUNÍKU IX. Sprievodný program začne o
12:45 hod. Hlavný program bude na priestran-
stve pred Saleziánskym komunitným centrom v
čase od 16:00 do 16:30 hod. Dve hodiny pred
príchodom Svätého Otca bude sídlisko uzavreté.

Stretnutie pápeže s mládežou
Stretnutie MLADÝCH so Svätým Otcom
Františkom sa uskutoční na Štadióne TJ
Lokomotíva v Košiciach. Sprievodný program

bude od 13:30 hod. do príchodu pápeža a
pokračovať bude aj po jeho odchode, až do
20:00 hodiny. Hlavný program s pápežom na
štadióne bude od 16:45 do 18:00 hod. Dve
hodiny pred príchodom Svätého Otca budú
prístupové cesty, ako aj štadión uzavretý.
Toto stretnutie je prioritne určené pre
mladých od 15-30 rokov.
Informácie pre obe miesta:
Podmienka účasti: Podľa aktuálne platných
nariadení sa stretnutia s pápežom budú môcť
zúčastniť tí, ktorí sú očkovaní II. dávkou
vakcíny (v prípade dvojdávkovej vakcíny
alebo jednou dávkou v prípade
jednodávkovej vakcíny).

Košický samosprávny kraj ponúka pre
farnosti možnosť očkovania jednodávkovou
vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson &
Johnson. V prípade záujmu prosíme kňazov
Košickej arcidiecézy (aj rehoľníkov na území
Košickej arcidiecézy) alebo nimi poverené
osoby, aby do stredy 4. augusta
2021 nahlásili počty záujemcov na
infoke@navstevapapeza.sk.
Tiež prosíme uviesť, či je možnosť očkovania
na farskom úrade.

Registrácia

- OSÔB: stretnutia sa budú môcť zúčastniť tí,
ktorí sa VOPRED zaregistrujú do
celonárodného systému. Registrácia by sa
mala spustiť 1. augusta 2021 do naplnenia
kapacity miest stretnutí.

V Katedrále sv. Alžbety bude možnosť účasti
na svätej omši o 11:00 hod., predovšetkým
pre účastníkov zo vzdialenejších miest, ktorí
budú cestovať od skorého rána.
Upozorňujeme ale, že presun po svätej omši
na štadión TJ Lokomotíva bude peši.
Taktiež v ďalších kostoloch budú slávené
sväté omše podľa farských rozpisov. V
prípade záujmu môžete kontaktovať košické
farnosti. (Pripravuje sa aj mapka farností a
kostolov s rozpismi svätých omší).



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

Modlitba za apoštolskú cestu Sv. Otca Františka na Slovensko

Dobrotivý Bože,
ty si nám dal Pannu Máriu a svätého Jozefa,

aby nás viedli na ceste za Ježišom.
Prosíme ťa na ich príhovor

za Svätého Otca Františka a za nás všetkých,
aby sme boli otvorení pôsobeniu tvojho Svätého Ducha.

Aby nás počas svojej návštevy na Slovensku pápež ako nástupca apoštola Petra
posilnil vo viere, predovšetkým v to,

že Ježiš Kristus je náš Spasiteľ a Vykupiteľ a že on, náš Pán,
je pre každého cestou, pravdou a životom.
O to ťa prosíme, skrze Krista, nášho Pána.


