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Advent, čas radostného očakávania...  
Drahí bratia a sestry, 

začíname nový liturgický rok, 

na začiatku ktorého 

vstupujeme do adventného 

obdobia. Adventné obdobie 

má dvojaký charakter: je 

časom príprav na slávnosť 

Narodenia Pána, v ktorom 

si pripomíname prvý príchod 

Božieho Syna medzi ľudí, 

a zároveň je to čas, v ktorom 

sa touto pripomienkou 

zameriava ľudská myseľ na 

očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci vekov. Z týchto dvoch dôvodov 

je Adventné obdobie časom nábožného a radostného očakávania. Čítania, ktoré 

počas najbližších nedieľ budeme počuť majú osobitný charakter: vzťahujú sa na 

Pánov príchod na konci čias (prvá nedeľa), na Jána Krstiteľa (druhá a tretia 

nedeľa) a na udalosti, ktoré bezprostredne predchádzali Narodeniu Pána (štvrtá 

nedeľa). Perikopy Starého zákona tvoria proroctvá o Mesiášovi a o mesiášskych 

časoch; sú zväčša z knihy proroka Izaiáša. Čítanie z Pavlových listov obsahujú 

povzbudenie a ohlasovania podľa rozličných známok tohto obdobia. Advent má 

takisto mariánsku črtu. Budeme sláviť Nepoškvrnené počatie panenskej 

Bohorodičky. Najmä dni od 17. do 24. decembra a osobitne v nedeľu, ktorá 

predchádza Narodeniu Pána si liturgia pripomína a uctieva Božiu Matku. 

V poslednú adventnú nedeľu budeme počuť proroctvo o panenskej Matke 

a o Mesiášovi a jeho predchodcovi Jánovi Krstiteľovi. Takým spôsobom veriaci, 

ktorí uplatňujú ducha posvätnej adventnej liturgie vo svojom živote, rozjímajúc 

o nevýslovnej láske, akou panenská Matka očakávala Syna, sú pobádaní vziať si 

ju za vzor a spolu s ňou ísť v ústrety Spasiteľovi „bedliaci v modlitbách a jasajúci 

na jeho slávu.“ Je osožné všimnúť si aj to, ako adventná liturgia spája očakávanie 

Mesiáša a očakávanie slávneho Kristovho príchodu s obdivuhodnou 

pripomienkou Matky. Krásnym prejavom tohto prepojenia je aj starodávny zvyk 

slúženia tzv. rorátnych sv. omší ku cti Božej Matky. Tieto omše sa slúžili zavčas 

rána, ešte pred svitaním, aby poukázali na to, že pravým Svetlom, osvetľujúcim 

všetkých ľudí je Ježiš, Syn Panny Márie. Preto Vás pozývame, aby sme 

spoločne každé ráno o 6:00 v Dóme očakávali Príchod Božieho Syna.  



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 

DIŠPENZ OD NEDEĽNÝCH SV. OMŠÍ 
Aj naďalej sú veriaci dišpenzovaní od účasti na nedeľných sv. omšiach, avšak 

treba stále dbať na sviatočný ráz nedele, ktorá je dňom Pána.  
Venujme primeraný čas modlitbe: 

(liturgia hodín, ruženec či iná pobožnosť)

 
Zbierka na charitu 
Zbierka tejto nedele je určená na 
podporu katolíckej charity. Všetkým 
darcom ďakujeme za štedrosť.  
 
Spovedná služba 
Z dôvodu pandémie Vás prosíme, aby 
ste využívali počas celého adventného 
obdobia duchovú spovednú službu 
v našej katedrále, a tak sa náležite 
pripravili na sviatky Božieho narodenia.  
 
Spovedné časy v Dóme:  
Po – So 
6:00 - 7:00 / 17:00(So 17:30) - 18:00 
 
Rorátne sv. omše 
Od 30. novembra do 16. decembra vás 
pozývame na tradičné rorátne sv. omše.  
V Dóme budú každý deň okrem nedieľ 
o 6:00. So sebou si prineste lampáše. 
 
V Uršulínskom kostole v rámci 
štvrtkových mládežníckych sv. omší  
3., 10. a 17.decembra o 15:45.  
 
V dominikánskom kostole v decembrové 
soboty 5.12. a 12.12 o 6:30.  
 
Fatimská pobožnosť  
sa uskutoční 5.12. o 5:30 v Dóme 
a o 11:00 v dominikánskom kostole.  

 
Piatkové pôsty proti pandémii  

Otcovia biskupi vyhlásili od 30.10. do 

18.12. 2020 prísny piatkový pôst za 

odvrátenie pandémie. Tieto piatky nech 

sú prežívané rovnako ako pôst Veľkého 

piatku.  

Mládežnícke sv. omše  

Pozývame mladých, ktorí chcú zažiť 

kresťanské spoločenstvo a dozvedieť sa 

niečo viac o svojej viere, na mládežnícke 

sv. omše, ktoré sú v našej farnosti každý 

štvrtok o 15:45 v kostole sestier 

Uršulínok na Mäsiarskej ul. 

Online „detská“ omše                   

Každú nedeľu o 10:00 je sv. omša za 

účasti detí z Uršulínskeho kostola. 

Zároveň ich môžete sledovať cez fb 

profil alebo na YouTube: Uršulínske deti 

Košice. 

Sviečka za nenarodené deti  

Vzadu na pokladničkách si môžete 

zakúpiť sviečku za nenarodené deti, 

a tak podporiť pro-life platformu Fórum 

života. Veľká sviečka stojí 5 Eur a malá 

1 Euro. Viac informácií na 

www.sviecka.forumzivota.sk.   

mailto:domsvalzbety@gmail.com
http://www.sviecka.forumzivota.sk./


Tento týždeň nás čaká: 

- Na charitu viete prispieť aj vkladom na účet: IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 

3002. 

- V piatok 4. decembra máme prvý piatok v mesiaci. Naši duchovní otcovia Vám sú 

k dispozícii vyslúžiť sviatosť zmierenia. Touto sv. spoveďou sa pripravujeme aj na 

blížiace sa vianočné sviatky.  

- V nedeľu 6.12. v závere sv. omše o 10:30 bude prvonedeľná pobožnosť.  

- Na rorátne sv. omše si vezmite so sebou aj lampáše alebo sviece.  

- Do pozornosti Vám dávame farský kalendár (7Eur) a životopis košického 

arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera, ktorý je vhodný ako vianočný dar (25Eur). 

Aktuálne hygienické opatrenia 

Prosíme našich veriacich i všetkých 

návštevníkov našich chrámov, aby 

dodržiavali platné hygienické 

opatrenia a to najmä: Správne 

nosenie ochranných rúšok; 

aplikovanie dezinfekčného roztoku 

pri vstupe do kostola; bezpečné 

rozostupy; zdržanie podávania si rúk; 

prijímanie Eucharistie do rúk 

a dodržiavanie „šachovnicového“ 

sedenia. Za pochopenie ďakujeme.

Adventné detské okienko: 



LITURGICKÝ PREHĽAD NA 1. ADVENTNÚ NEDEĽU „B“ 
 

Deň Spomienka Liturgické texty 
 
Ne 
29.11. 

 
 

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 

Č1: Iz 63, 16d-17. 19de; 64, 2c-
7 
Ž: 80 
Č2: 1 Kor 1,3-9 
Ev: Mk 13, 33-37 

Po 
30.11. 

 
Sv. Ondreja, apoštola - Hlavného patróna  

košickej arcidiecézy / sviatok 

Č1: Rim 10, 9-18 
Ž: 19 
Ev: Mt 4, 18-22 

Ut 
01.12. 

 
Utorok po 1. adventnej nedeli 

Č1:  Iz 11, 1-10 
Ž: 72 
Ev: Lk 10, 21-24 

St 
02.12. 

 
Streda po 1. adventnej nedeli 

 

Č1: Iz 25, 6-10a 
Ž: 23 
Ev:Mt 15, 29-37 

Št 
03.12. 

 
Štvrtok po 1. adventnej nedeli /  

Sv Františka Xaverského, kňaza / spomienka 

Č1:Iz 26, 1-6 
Ž: 118 
Ev:Mt 7, 21. 24-27 

Pi 
04.12. 

 
Piatok po 1. adventnej nedeli 

Č1:Iz 29, 17-24 
Ž: 27 
Ev:Mt 9, 27-31 

So 
05.12. 

 
Sobota po 1. adventnej nedeli 

Č1: Iz 30,19-21 
Ž: 147 
Ev: Mt 9, 35- 10, 1. 5a. 6-8 

 
Ne 
06.12. 

 
DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 

Č1:Iz 40, 1-5. 9-11 
Ž: 85 
Č2: 2Pt 9, 8-14 
Ev: Mk1, 1-8 

 

Prosba o podporu a pomoc farnosti 
Identifikačné údaje organizácie: Rímskokatolícka farnosť sv.  Alžbety Uhorskej, 
Košice/Hlavná 26, 04001 Košice/Banka: Slovenská sporiteľňa a.s., Bratislava 
 

IBAN:SK2809000000000082121833 

 
Svoj milodar môžete vhodiť aj do pokladničiek v katedrále. 

 
ĎAKUJEME! 

Alžbetin list – týždenný katolícky informačný bulletin. Zmena oznamov 
a článkov vyhradená. Adresa redakcie: Alžbetin list, Rímskokatolícka cirkev, 
Farnosť sv. Alžbety Uhorskej, Hlavná 26, 04001 Košice, tel.č.055/6221555 email: 
domsvalzbety@gmail.com alzbetinlist@gmail.com web: www.dom.rimkat.sk 
www.facebook.com/dom.rimkat.sk  
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