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36-37/19 – 03.11.2019

duchovná príprava

na slávnosť sv. alžbety uhorskej

8. 11. - 16. 11. 2019
Katedrála sv. Alžbety
17.45 hod. - deviatnik
18.00 hod. - sv. omša
8. 11. 2019 - Mons. František Šándor
dekan Košice - sv. Alžbeta
9. 11. 2019 - dp. Peter Kentoš
farár Košice - sv. Košických mučeníkov
10. 11. 2019 - dp. Dušan Škurla
apoštolát ochrany života, deti sv. Alžbety
11. 11. 2019 - dp. Aurel Halajčík
farár Košice - Svätej rodiny
12. 11. 2019 - dp. Miroslav Gira
farár Košice - Kráľovnej pokoja
13. 11. 2019 - dp. Peter Sykora
farár Košice - KVP
14. 11. 2019 - dp. Patrik Vojtek
farár Košice - sv. Dominika Savia
15. 11. 2019 - Mons. Juraj Kamas
farár Košice - sv. Gorazda a spol.
16. 11. 2019 - dp. Marek Ondrej
farár Košice - sv. Ondreja

Sv. Alžbeta Uhorská (Durínska), grófka
Sv. Alžbeta Uhorská sa
narodila v roku 1207 buď
v Bratislave alebo v Sárospataku (vých. Maďarsko).
Bola dcérou uhorského
kráľa Ondreja II. z rodu Arpádovcov a jeho manželky
Gertrúdy. Už ako štvorročnú ju sľúbil jej otec za
manželku Ľudovítovi, synovi Hermana, durínskeho
grófa. Kvôli tomu ju chceli od mala učiť nemeckým obyčajom a zvykom.
Poslali ju na hrad Wartburg a Eisenach. Násilná smrť jej matky ju ako
mladú princeznú ovplyvnila k vrúcnejšiemu vzťahu
k Bohu a viere. Bola veľmi
skromná, vedela sa zriekať
svetských veci, podľa svojich možností podporovala chudobných. Keď gróf Herman zomrel,
jeho syn Ľudovít nebol ešte plnoletý, a tak
namiesto neho vládla jeho matka Žofia,
ktorá nepriala Alžbete. Nepáčilo sa jej, že
sa nespráva presne podľa starých šľachtických zvykov, tŕňom v oku jej boli Alžbetina pomoc chudobným a sebazapieravý,
skromný život. Len jej snúbenec Ľudovít sa jej zastával, veľmi sa mu páčili jej
čnosti a povaha. Napriek odhováraniu si
ju v roku 1221 vzal za ženu, hoci mala ešte
len štrnásť rokov. Navzájom sa podporovali v čnostiach a skutkoch lásky. Alžbeta
často v noci vstávala k modlitbe, rozjímala nad tajomstvami viery. Neprestala ani
podporovať chudobných. Spolu mali tri
deti: Hermana, Žofiu a Gertrúdu. Všetky
tri boli veľmi dobre vychované, prví dvaja
vzormi kresťanských panovníkov a Gertrúda sa stala opátkou altenburského kláštora, zomrela v chýre svätosti.
V rokoch 1224-1225 nastalo pre neúrodu obdobie veľkého hladu a biedy. Alžbeta pomáhala, ako vedela. Rozdávala zo
zásob svojho hradu, ba pre chorých postavila nemocnicu. Vlastnými rukami slúžila chorým, ošetrovala. V roku 1227 jej
muž Ľudovít zomrel na mor, práve keď
bol na križiackej výprave. Alžbeta mala
iba dvadsať rokov. Keď jej doniesli správu
o mužovej smrti, cítila sa, akoby sa stratilo všetko, kvôli čomu žila. V tom čase
práve očakávala narodenie najmladšej
dcéry Gertrúdy. Nevlastný brat jej muža,

Henrich Raspe, násilím uchvátil vládu nad
durínskym kniežatstvom, Alžbetu vyhnal
a prísne zakázal komukoľvek v kniežatstve jej pomôcť. Deti jej predtým násilím
odňali. Nikto sa nenašiel, kto by sa odvážil prestúpiť príkaz tyranského vládcu. Istý
františkánsky kňaz jej pomohol nájsť príbytok v pastierni na samote. Po čase sa
o tom dozvedela Matilda, sestra zomrelej Alžbetinej matky Gertrúdy, ktorá bola
predstavenou kláštora v Kitzingene. Dala
ju vyhľadať a priviesť k sebe do kláštora.
Sám biskup Egbert potom začal vyjednávať s neľudským tyranom, ktorý vyhnal
Alžbetu z domova. Po nejakom čase priviezli do Bambergu telo Alžbetinho muža
Ľudovíta. Henrichovi sa vtedy pohlo srdce,
oľutoval všetko, čo napáchal proti Alžbete a opustil palác aj hrad Wartburg. Vládu
chcel odovzdať Alžbete. Tá však z hradu odišla, v meste Marburg nad Lahnom
v roku 1229 založila nemocnicu sv. Františka z Assisi. Pri nemocnici si dala zariadiť
chudobný byt podľa františkánskej špirituality a tam žila v chudobe a službe chorým. Keď sa o tom dozvedel jej otec Ondrej
II., dal po ňu poslať, ona však odmietla so
slovami, že žije dobrovoľne v chudobe, nič
jej nechýba a je šťastná. V roku 1231 vážne ochorela a o štrnásť dní, 17. novembra
zomrela. Na jej hrobe sa stalo mnoho zázrakov. Za svätú bola vyhlásená už štyri
roky po smrti pápežom Gregorom IX.

NEDEĽA 10 | 11
18.30

Kostol sv. Antona Paduánskeho /Seminárny/, Hlavná 81
Slávnostné otvorenie festivalu
THESAURI MUSICAE CATHEDRALIS
účinkujú: Zbor sv. Cecílie a Komorný
orchester pri Dóme sv. Alžbety
zbormajster: Viliam Gurbaľ
dirigent: Marek Štryncl (CZ)

PONDELOK 11 | 11
16.30

Dominikánske kultúrne centrum Veritas, Dominikánske nám. 8
BARBORA KOŽÍKOVÁ LICHÁ: TU A TERAZ
kurátorka výstavy: Daniela Čarná
hosť: Veronika Rabada
výstava potrvá do 2.12.2019
Po - Pia 9.00 - 14.00

ŠTVRTOK 14 | 11
9.00

18.00

Aula Teologickej fakulty, Hlavná 89
PASTORÁCIA RÓMOV
medzinárodná ekumenická konferencia
organizátor: Ekumenické spoločenstvo cirkví a cirkevných spoločností
na území mesta Košice
Kostol sv. Antona Paduánskeho /Seminárny/, Hlavná 81
EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
organizátor: Ekumenické spoločenstvo cirkví a cirkevných spoločností
na území mesta Košice

PIATOK 15 | 11
19.00

Veľká sála Historickej radnice, Hlavná 59
AGNUS DEI
účinkuje: tanečné divadlo ATak

SOBOTA 16 | 11
15.00

19.30

Kostol sv. Antona Paduánskeho /Seminárny/, Hlavná 81
CHVÁĽTE PÁNA VŠETKY NÁRODY
spevy štyroch náboženských tradícií spojené s prednesom štyroch žalmov
v originálnom jazyku
účinkuje: Voces Gregorianae Cassovienses
umelecký vedúci: Ján Veľbacký
Dóm sv. Alžbety
OŽIVENÝ OLTÁR
výjavy zo života sv. Alžbety Uhorskej v podaní hercov
košických divadiel
réžia: Roman Sorger

NEDEĽA 17 | 11

9.00
10.30

14.00

Dóm sv. Alžbety
SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA
pri príležitosti sviatku sv. Alžbety Uhorskej, ktorá bude vyhlásená za hlavnú
patrónku celého mesta Košice
(MJ) celebruje vdp. Urr Zsolt Ipoly farár v Monor (HU)
za účasti Mons. Zoltána Pásztora, biskupského vikára
hlavný celebrant Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita
účinkujú: Zbor sv. Cecílie a Komorný
orchester pri Dóme sv. Alžbety
organizátor: Farnosť sv. Alžbety, Košice - Staré Mesto
Synagóga a Kultúrne centrum Ľudovíta Felda pri ŽNO, Puškinova 3
TRADÍCIE A ŽIDOVSKÉ SVIATKY
prednáša: PhDr. Jana Teššerová

17.00

Kunsthalle, Rumanova 1
EKUMENICKÝ KONCERT
účinkujú spevácke zbory členov Ekumenického spoločenstva v Košiciach
hosť: Detský spevácky zbor Pro Musica - Magnólia

PONDELOK 18 | 11
18.30

Dominikánske kultúrne centrum Veritas, Dominikánske nám. 8
ČAS A PRIESTOR AKO TVORIVÁ CESTA ZDIEĽANIA VEČNOSTI
mozaika odbornej a umeleckej tvorby
fr. Petra Fottu OP
organizátor: Dominikánsky konvent Košice

UTOROK 19 | 11
18.30

Dominikánske kultúrne centrum Veritas, Dominikánske nám. 8
SILA DOBRÝCH SKUTKOV
Podujatie je pripravené v spolupráci s Filozofi ckou fakultou UPJŠ v Košiciach.

STREDA 20 | 11
9.30

Veľká sála Historickej radnice, Hlavná 59
O ALŽBETINU RUŽU
16. ročník speváckej súťaže žiakov stredných cirkevných škôl
organizátor: Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety s podporou Mesta Košice

ŠTVRTOK 21 | 11
18.00

Kostol sv. Antona Paduánskeho /Seminárny/, Hlavná 81
PETR EBEN / JAN AMOS KOMENSKÝ: LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE
organ: Marek Vrábel,
recitácia: Štefan Bučko
hlavný organizátor: ORGANYzácia, o.z.

PIATOK 22 | 11
19.00

Kostol sv. Antona Paduánskeho /Seminárny/, Hlavná 81
PAVOL KRŠKA: KONŠTANTÍN A METOD
účinkujú: sólisti, Chrámový spevácky
zbor „La Famiglia“ a dychové kvinteto zo Žiliny
zbormajster: Barbora Brosová Lipková
dirigent: Pavol Tužinský
narátor: František Balun

SOBOTA 23 | 11
17.00

19.00

Kostol sv. Michala, Poľov
SPIEVAJTE MU NOVÚ PIESEŇ, NADŠENE MU HRAJTE
10. ročník prehliadky chrámových
speváckych zborov a hudobníkov
organizátor: Občianske združenie SPEHUPO
Kostol sv. Antona Paduánskeho /Seminárny/, Hlavná 81
SPEVY Z TAIZÉ
účinkujú: Orchester TAIZÉ, Zbor Františkáni
vedie: Sabína Pavličková
organizátor: Zbor Františkáni

NEDEĽA 24 | 11
18.00

Kostol Najsvätejšej Trojice /Premonštráti/, Hlavná 67
SVITANIE
účinkujú: Zbor Harmonia Sliezskej
univerzity, Cieszyn (PL), Sláčikový
orchester Musica Iuvenalis
umelecký vedúci orchestra: Igor Dohovič
dirigent: Izabella Zielecka - Panek

Farské oznamy
Dušičková oktáva
Do 8.11.2019 slávime tzv. dušičkovú oktávu. Počas nej je možné pri splnení podmienok získať plnomocné odpustky pre
duše v očistci.
Prednáška zo Starého Zákona
Teologická fakulta KU v spolupráci
s Kňazským seminárom sv. Karola Boromejského v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, pripravila prednášku na
tému: Ako Boh krotí hnev. Ozeášov Boh
medzi hnevom a láskou k nevernému ľudu.
S prednáškou vystúpi Dr. Miroslav Varšo,
ktorý je samostatným vedeckým pracovníkom Slovenskej akadémie vied a spolupracuje na projekte Teologickej fakulty
Trnavskej univerzity v Trnave, Komentáre
k Starému zákonu. Prednáška bude dňa
5.11.2019 utorok a začína o 17:00 v miestnosti C4.
Poobedie so svätými
Uršulínske rodinné spoločenstvo pozýva rodičov a deti na Poobedie so svätými,
ktoré sa uskutoční v sobotu 9.11.2019 od
15.00 hod. v priestoroch kláštora sestier
Uršulínok na Hlavnej 66. Tento zábavno-kultúrny program chce upriamiť na dôležitú úlohu sviatkou Všetkých svätých
a Spomienky na všetkých verných zosnulých v našom živote. Deti si so sebou môžu
priniesť masku obľúbeného svätca ako aj
fotku niekoho zo svojich blízkych zosnulých. Tešíme sa na vás.
Zbierku Boj proti hladu
V nedeľu 10.11.2019 organizujú sestry vincentky zbierku Boj proti hladu na
zmiernenie chudoby ľudí v týchto krajinách: Haiti, Honduras, Ukrajina, Albánsko
a Slovensko. Aj v kostoloch našej farnosti
sa môžete do tejto zbierky zapojiť kúpou
medovníkového srdiečka. Za Vaše milodary vopred Pán Boh zaplať!
Medzinárodná ekumenická konferencia - Pastorácia Rómov, výzvy a riešenia
Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta
Košice pozýva Medzinárodnú ekumenickú konferenciu s témou: Pastorácia Rómov, výzvy a riešenia, ktorá sa uskutoční
14.11.2019 od 8.30 na Teologickej fakulte
v  Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Magistrátom
mesta Košice a KSK. Po skončení konferen-

cie bude o 18.00 hod spoločná ekumenická bohoslužba v seminárnom kostole sv.
Antona Paduánskeho pri príležitosti 650.
výročia udelenia erbovej listiny mestu Košice. Viac informácií nájdete na stránke
http://ekumenake.rimkat.sk.
Odpustová slávnosť sv. Alžbety Uhorskej, patrónky katedrály a mesta Košice
Srdečne vás pozývame na odpustovú
slávnosť ku cti sv. Alžbety, patrónky katedrály, ktorá sa uskutoční 17. novembra
2019 o 10.30 hod. v katedrále. Slávnosti
bude predsedať Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup. Pri tejto slávnosti bude
naša patrónka sv. Alžbeta vyhlásená za
hlavnú patrónku mesta Košice. Pozývame
vás taktiež na slávnostnú sv. omšu v maďarskom jazyku, ktorá sa uskutoční o 9.00
hod. Sv. omša v latinskom jazyku o 9.00
hod. nebude. V popoludňajších hodinách
vás pozývame na slávnostnú modlitbu
Vešpier o 16.00 hod. v katedrále.
Duchovná príprava k odpustovej slávnosti sv. Alžbety Uhorskej
Pred odpustovou slávnosťou ku cti patrónky katedrály sv. Alžbety Uhorskej, sa
budeme modliť pred každou večernou sv.
omšou deviatnik. Od piatka 8. novembra
2019 o 17.45 hod. bude deviatnik a po ňom
bude nasledovať sv. omša, ktorú bude každý deň celebrovať jeden z farárov mesta
Košice. Srdečne vás pozývame.
Dobročinná zbierka sv. Alžbety
V nedeľu 17.11.2019 bude pravidelná
diecézna zbierka pod názvom "Dobročinná zbierka sv. Alžbety", ktorou tohto roku
chceme pomôcť vybudovaniu pútnického
domu v Obišovciach. Úprimné Pán Boh
zaplať za vašu štedrosť.
CK TRINITY ponúka
LIBANON odlet z Košíc
cena: 590 EUR
22. 5. – 26. 5. 2020
Púť do Izraela +Jordánska odlet Košice
cena: 685 EUR
29. 2. – 7. 3. 2020
Izrael – Púť do Svätej zeme odlet Košice
cena: 670 EUR
7. 3. – 14. 3. 2020
O programoch a cenách sa môžete informovať v:
CK TRINITY, Kováčska 28, 040 01 Košice,
tel: 055/ 625 28 20, www.cktrinity.sk
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