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Slovo Advent pochádza z latinského 
slova „adventus" príchod a znamená prí-
chod Krista, ktorého túžobne očakáva-
me. Je to obdobie dvojakého očakávania 
a to narodenia Ježiša Krista a jeho druhé-
ho príchodu. Preto je advent rozdelený na 
dve časti. Prvá časť dáva dôraz na oča-
kávanie druhého príchodu Krista a druhá 
časť začínajúca 17. decembrom je prípra-
vou veriacich na stretnutie s Kristom pri 
jasliach.

 K Adventnému obdobiu, ktorý dnešnou 
nedeľou začíname prežívať, neodmysliteľ-
ne patrí adventný veniec. Pochádza z Ne-
mecka a slúžil pre deti, ktoré sa tešili na 
Vianoce, a tak sa každý deň zapaľovala 
sviečka. Pôvodne ich bolo dvadsať štyri. 
Prvá sa zažala prvého decembra. Neskôr 
boli už len štyri. Podľa nedieľ. Advent má 
vždy inú dĺžku. Niekedy má štyri týždne, 
inokedy len tri - ako práve v tomto roku.

 Dvadsiaty štvrtý december je vždy po-
sledným dňom Adventu. Keď pripadne na 

nedeľu, tak je v tento deň posledná, teda 
štvrtá adventná nedeľa a zároveň sa ňou 
Advent končí.

Adventný veniec môžeme využiť nie-
len ako dekoráciu domácnosti, ale aj ako 
symbol, ktorý každý večer spojí rodinu 
v spoločnej modlitbe či rozhovore. Rodičia 
môžu zapaľovanie novej sviece v sobotu 
večer alebo v nedeľu aj trochu zdramati-
zovať.

 Môžete z toho urobiť malú rodinnú 
slávnosť. Pred prvou adventnou nedeľou si 
poobede sadnite spolu s deťmi a vyrobte 
si rodinný adventný veniec. Buď klasický 
alebo netradičný, možno taký, ktorý aj ne-
jako bude charakterizovať rodinu. Každý 
si tam môže dať napríklad svoju ozdobu, 
prípadne si dohodnime nejaké pravidlá, za 
akých podmienok si kto sviečku večer zaž-
ne. Takto dospelí môžu spolu s deťmi súťa-
žiť v konaní dobrých skutkov.



Spoločenstvo rodín pri uršulínskom kostole pozýva

DOD na Premonštrátskom gymnáziu
Premonštrátske gymnázium, Kováčska 

28, Košice, pozýva na Deň otvorených dve-
rí, 5.12.2019. Ponúkame: angličtinu, ruštinu, 
nemčinu, taliančinu a latinčinu / moderne 
vybavené triedy a učebne / plne vybave-
né prírodovedné laboratórium / špičkovo 
vybavené počítačové laboratórium / dva 
týždne s americkým lektorom / 6-týždňo-
vý študijný pobyt v amerike / týždňové 
poznávanie Izraela / zaujímavé exkurzie 
nielen po Slovensku / možnosť získania 
medzinárodne uznávaných IT certifikátov. 
Viac na: www.kovacska.sk

DOD na GTA
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského 

v Košiciach, Zbrojničná 3 vás pozýva v so-
botu 07.12.2019 na DEŇ OTVORENÝCH 
DVERÍ, určený pre záujemcov o 4-ročné 
ako aj 8-ročné štúdium. V čase od 9:00 
hod do 12:00 hod. sa uskutočnia worksho-
py pre žiakov. Ponúkame vám príležitosť 
stretnúť sa s učiteľmi, žiakmi a s absol-
ventmi gymnázia, ktorí budú odpovedať 
na všetky vaše otázky týkajúce sa štú-
dia na tejto škole. Budete si môcť pozrieť 
priestory školy a na workshopoch vám pri-
blížime vyučovacie predmety a najrôznej-
šie školské a mimoškolské aktivity. Teší sa 
na vás spoločenstvo GTA www.gta.sk

DOD na Gymnáziu sv. Košických mu-
čeníkov

Pozývame Vás na DOD, ktorý sa usku-
toční 10.12.2019. Moderované vstupy 10.00, 

11.00, 14.00. Škola ponúka: Programovanie 
/Python, Java, C#/ s lektormi z NESS  ak-
tivity s anglickým lektorom  vedecký as-
pekt v prírodných vedách  iPad na celé 
štúdium  profilácia podľa záujmu - výber 
predmetov už v 1. ročníku  možnosť štú-
dia v zahraničí, kurzy Erasmus+  sociálny 
program, menšie skupiny

DOD na Katolíckej strednej pedago-
gickej škole sv. Cyrila a Metoda

Katolícka stredná pedagogická škola 
sv. Cyrila a Metoda, Južná trieda 48, Koši-
ce Vás pozýva na DOD 12.12.2019 od 7.50 
- 13.30. Ponúkame vám otvorené vyučo-
vacie hodiny s konzultáciou k študijným 
odborom ako sú: učiteľstvo pre MŠ a vy-
chovávateľstvo, sociálno-výchovný pra-
covník, vychovávateľsko-opatrovateľská 
činnosť, špeciálna pedagogika. Viac info 
na plagátoch alebo www.kspgs.sk

DOD na Strednej zdravotníckej škole 
sv. Alžbety

6.12.2018 od 8.00 do 15.00 hod. vás po-
zývame na DOD našej školy na Mäsiarskej 
25, kde sa máte možnosť dozvedieť:  in-
formácie o podmienkach prijatia žiakov 
ZŠ  v nomo odbore Praktická sestra  info 
o dennom vyššom odbornom štúdiu v od-
bore Diplomovaná všeobecná sestra pre 
absolventov SŠ  info o štúdiu popri za-
mestnaní v novom odbore Praktická ses-
tra  info o odbore Sanitár popri zamestaní

Ponuka cirkevných škôl

Mikuláš na ľade
Spoločenstvo rodi-

čov a detí pri Uršulínskom 
kostole, vás už po tretí 
raz pozýva na Mikuláša 
na ľade. 7.12.2019 o 16.30 
hod. v Aréne Sršňov v Ko-
šiciach-KVP. Prineste si 
so sebou korčule a dobrú 
náladu. Vstupné je dob-
rovoľné. Lístky na vstup 
je potrebné vyzdvihnúť si 
v sarkristii kostola Uršu-
línok po ktorejkoľvek sv. 
omši. Aréna ponúka det-
ský kútik, reštauráciu i po-
žičovňu korčúľ.

Rodinná príprava na 
Vianoce

Spoločenstvo rodi-
čov a detí pri Uršulín-
skom kostole, pozýva 
rodičov i deti na duchov-
no-zábavný program 
Príprava na Vianoce v 
kláštore sestier Uršulínok 
14.12.2019 o 16.00 hod. V 
rámci programu sa po-
kúsime trocha stíšiť a na-
brať správny kurz pred 
Vianocami. Potom pozý-
vame na dobrý punč.  



Zbierka na Dobročinné diela sv. Alžbe-
ty dňa 17. 11. 2019

Dóm sv. Alžbety  301,00 €
Uršulínky  202,00 €
Krista Kráľa  385,50 €
Seminár   305,10 €
Dominikáni  129,74 €
Jezuiti   370,00 €
Charita   50,90 €
Železničná nemocnica 20,00 €
Geriatria   100,00 €
Džungľa   32,00 €
Spolu   1 896,24 €

Zbierka na Charitu
V dnešnú nedeľu sa koná pravidelná 

zbierka na charitu. Všetkým štedrým dar-
com už vopred úprimné Pán Boh zaplať.

Vianočné oblátky
Ponúkame vám možnosť zakúpiť si via-

nočné oblátky po sv. omšiach pri výcho-
doch z kostola a v sakrisitii. Zakúpením 
týchto oblátok podporíte opravu fasády 
kostola vo farnosti Kamenica nad Ciro-
chou. Veriaci farnosti vám vopred ďakujú 
za podporu ich aktivity a prajú vám po-
žehnané prežitie adventu a vianočných 
sviatkov.

Nálepky na požehnanie príbytkov
V kostoloch našej farnosti môžete nájsť 

nálepky s modlitbou požehnania príbyt-
ku. Ich zakúpením podporíte montáž vy-
kurovania v kostole Uršulínok v Košiciach. 
Dobrovoľný príspevok je 2€. Úprimné Pán 
Boh zaplať za vaše milodary.

Slávnosť Nepoškvrneného počatia 
Panny Márie sa presúva

Keďže slávnosť Nepoškvrneného po-
čatia Panny Márie v tomto roku pripadá 
na 2. adventnú nedeľu, presúva sa jeho 
slávenie na pondelok 9.12.2019. Sv. omše 
v našej farnosti budú ako na prikázaný 
sviatok počas pracovného týždňa.
Dóm sv. Alžbety  6.00, 7.00, 8.00, 
  11.30, 15.00, 18.00
Uršulínky 8.00, 15.45
Krista Kráľa 7.00, 17.00
Charita 14.00

Roráty u Dominikánov
Bratia dominikáni v Košiciach pozýva-

jú počas adventného obdobia na sláve-
nie rorátnych sv. omší v dominikánskom 
kostole. V dňoch 4.12., 5.12., 11.12. a 12.12. 

Farské oznamy
bude program začínať o 6:00 hod. mod-
litbou ranných chvál, po ktorej bude nasle-
dovať mariánska sv. omša o 6:30 hod. Po 
sv. omši ste pozvaní na malé pohostenie 
do Dominikánskeho kultúrneho centra Ve-
ritas.

Zóna adventného pokoja na TF KU
Počas prvých troch adventných nedieľ 

bude pripravená ZÓNA ADVENTNÉHO 
POKOJA - priestor na stíšenie a zasta-
venie sa v predvianočnom zhone. Srdeč-
ne pozývame celé rodiny - pre deti budú 
pripravené tvorivé dielne. Nájdete nás v 
priestoroch ÁTRIA TEOLOGICKEJ FAKUL-
TY na Hlavnej 89 v čase od 16:00 hod. do 
18:00 hod. Tešia sa na Vás:

1.12.2019 CENTRUM PRE RODINU KO-
ŠICE - JUH

8.12.2019 GYMNÁZIUM sv. TOMÁŠA 
AKVINSKÉHO

15.12.2019 AUGUSTINIÁNI

Nahlásenie spovedania chorých pred 
vianočnými sviatkami

Už tradične Vám dávame do pozor-
nosti možnosť vysluhovania sv. zmierenia 
pre tých veriacich, ktorí sú imobilní alebo 
z vážnych dôvodov nemôžu prísť osobne 
na sv. spoveď do kostola. Im je adresova-
ná ponuka prijať sv. zmierenia priamo vo 
svojom príbytku. Ponuka sa týka veriacich, 
ktorí bývajú na území našej farnosti. Pro-
síme veriacich, resp. ich príbuzných, aby 
záujemcov o prijatie sv. zmierenia nahlá-
sili v našej farskej kancelárii na Hlavnej 
ulici č. 26 buď osobne alebo na tel. čísle: 
055/622 15 55 v úradných hodinách alebo 
mailom na adrese: domsvalzbety@gma-
il.com. Následne, spovedať chorých prídu 
kňazi v týždni od 16. do 22.12.2019 po tele-
fonickom dohovore.

Sviatosť pomazania chorých v kostole 
Uršulínok

Pozývame všetkých, ktorí túžia priajať 
sviatosť pomazania chorých do kostola 
Uršulínok v piatok pred treťou adventnou 
nedeľou 13.12.2019 od 14.45 hod. Možnosť 
je prijať i sviatosť zmierenia a neskôr pri sv. 
omši prijať sviatosť pomazania chorých. 
Túto sviatosť môžu prijať ľudia dlhodobo 
chorí, ľudia, ktorým sa zdravotný stav zno-
va zhoršil i ľudia nad 60 rokov života. Tak-
tiež túto sviatosť môžu prijať ľudia, ktorí 
cítia telesnú slabosť života a túžia po Bo-
žom uzdravení.



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 www.facebook.com/dom.rimkat.sk

Liturgický prehľad na 1. adventný týždeň
Deň Liturgická spomienka Liturgické čítania

Ne
01.12. 1. ADVENTNÁ NEDEľA   "ROK A"

Č1: Iz 2, 1-5
Ž: Ž 122, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9
Č2: Rim 13, 11-14a
Ev: Mt 24, 37-44

Po
02.12. Pondelok po 1. adventnej nedeli

Č1: Iz 2, 1-5
Ž: Ž 122, 1-9
Ev: Mt 8, 5-11

Ut
03.12.

Svätého Františka Xaverského, kňaza
spomienka

Č1: Iz 11, 1-10
Ž: Ž 72, 1-2. 7-8. 12-13. 17
Ev: Lk 10, 21-24

St
04.12. Streda po 1. adventnej nedeli

Č1: Iz 25, 6-10a
Ž: Ž 23, 1-3. 4. 5. 6
Ev: Mt 15, 29-37

Št
05.12. Štvrtok po 1. adventnej nedeli

Č1: Iz 26, 1-6
Ž: Ž 118, 1+8-9. 19-21. 25-27a
Ev: Mt 7, 21. 24-27

Pi
06.12.

Svätého Mikuláša, biskupa
ľub. spomienka

Č1: Iz 29, 17-24
Ž: Ž 27, 1. 4. 13-14
Ev: Mt 9, 27-31

So
07.12.

Svätého Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

Č1: Iz 30, 19-21. 23-26
Ž: Ž 147, 1-2. 3-4. 5-6
Ev: Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8

Ne
08.12. 2. ADVENTNÁ NEDEľA   "ROK A"

Č1: Iz 11, 1-10
Ž: Ž 72, 1-2. 7-8. 12-13. 17
Č2: Rim 15, 4-9
Ev: Mt 3, 1-12


