list

ˇ
Alzbetin

3

Dvojtýždenný
informačník
Farnosti
sv. Alžbety
Košice

23. Január - 6. Február 2022
Príspevok na vydanie: 0,10€

nedeľa božieho slova
Po jeho boku sú dvaja učeníci: Kleopas,
ktorého meno výslovne spomína Lukáš,
a – podľa niektorých exegétov –
manželka Mária. Tváre oboch sú obrátené
ku Kristovi. Kleopas drží v ruke palicu,
znamenie púte. Mária, ukazuje jednou
rukou nahor zatiaľ čo druhou akoby
sa dotýkala Pána, potvrdzujúc, že splnil
starodávne sľuby a je živým Slovom,
ktoré musí byť hlásané svetu. I Kleopas
voľnou rukou ukazuje cestu, na ktorú
sa musia všetci učeníci vydať, aby priniesli
dobrú zvesť všetkým. Hviezda, symbol
evanjelizácie a obraz „večného svetla“,
vedie ich cestu a ukazuje im jej smer.
Farebné logo predstavuje cestu učeníkov
do dediny Emmaus, keď sa k nim v určitej
chvíli priblížil vzkriesený Ježiš. Ikona
pochádza od sestry Marie-Paul Farran,
egyptskej rehoľníčky, členky Kongregácie
Notre-Dame du Calvaire, ktorá žila
a pracovala vo svojom kláštore na Olivovej
hore v Jeruzaleme a zomrela pred rokom
v máji. Logo znázorňuje vzkrieseného
Krista, ktorý drží v ľavej ruke zvitok,
čo symbol Svätého písma, ktoré našlo
v jeho osobe svoje naplnenie.

Stojí za to povšimnúť si, že chodidlá
všetkých troch sú zobrazené ako
v pohybe, čo značí, že ohlasovanie
Zmŕtvychvstalého
Krista
nemožno
dosiahnuť
„unavenými
alebo
lenivými učeníkmi“, ale iba tými, ktorí
sú „dynamickí“ a pripravení nachádzať
vždy nové spôsoby, ako hovoriť, aby
sa Sväté písmo mohlo stať živým
sprievodcom života Cirkvi a ľudu.
Tým chce vyjadrenie loga poukázať
na samotný zmysel Nedele Božieho Slova.
Zdroj: www.kbd.sk

Farské oznamy
PRÍPRAVA NA SVIATOSTI
Prvoprijímajúci

Birmovanci
Katechumeni

•
•

Nasledujúci týždeň 26. a 28. januára 2022 príprava NEBUDE.
Príprava bude pokračovať v stredu 2. februára a v piatok 4. februára o 17:00
v Kostole Krista Kráľa podľa rozdelenia do jednotlivých skupiniek.

•

Príprava na sviatosť birmovania pokračuje mládežníckymi sv. omšami
s katechézami 27. januára a 3. februára 2022 v Dóme sv. Alžbety o 18:00 h.
Každý deň Vás pozývame sa na chvíľu zastaviť a zamyslieť sa nad BIRMOPULZOM, ktorý nájdete na našom Facebooku @mladez.svalzbety.

•
•

Stretnutie katechumenov bude po dohode s animátormi skupín.

PODMIENKY SLÁVENIA BOHOSLUŽIEB

PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ

Aktuálne podmienky k sláveniu bohoslužieb nájdete
na našej farskej stránke www.domsvalzbety.sk alebo
na www.tkkbs.sk.

Prvý februárový týždeň je prvopiatkový, spovedať
budeme ako zvyčajne.

INDIVIDUÁLNA PASTORÁCIA
Denne od 16:30 do 17:30 h.
Sväté prijímanie sa rozdáva o 16:30, 17:00 a 17:30 h.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ NA MAREC
Úmysly sv. omší na mesiac marec môžete hlásiť
v kancelárii od 1.2. v čase úradných hodín.

ONLINE SV. OMŠE
Prenosy sv. omší z katedrály môžete sledovať
prostredníctvom siete Antik (e-kostol).
PO - SO: 18:00 h.
NE: 15:00 a 18:00 h.
Prenosy detských sv. omší z Uršulínskeho kostola
nájdete na YouTube kanáli Uršulínske deti Košice.
NE: 10:00 h.

NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA
V nedeľu 23. januára budeme sláviť Nedeľu
Božieho slova, tzv. BIBLICKÚ NEDEĽU. Pri
tejto príležitosti budeme sláviť slávnostné
sv. omše o 10:30, 15:00, 18:00 h. Vždy 15 min. pred
týmito sv. omšami zaznie krátka biblická katechéza
spojená s intronizáciou Biblie a výstavou Biblií.
Všetci ste srdečne pozvaní!

ĎAKOVNÁ SV. OMŠA
V nedeľu 30. januára o 10:30 h. bude v Dóme
sv. Alžbety sláviť ďakovnú sv. omšu J. E. Mons.
Bernard Bober pri príležitosti výročia svojej
biskupskej konsekrácie.

MLÁDEŽNÍCKE SV. OMŠE
Pozývame všetkých na mládežnícke sväté
omše, ktoré budú 27. januára s katechézou
na tému Karikatúry Boha a 3. februára o 18:00 h.
v Dóme sv. Alžbety.

POŽEHNANIE HROMNIČNÝCH SVIEC
V stredu 2.2., na sviatok Obetovania Pána - Hromnice,
budeme pri sv. omšiach požehnávať hromničné
sviece, ktoré sú pre veriacich symbolom ochrany
pred búrkami a rozličnými živelnými pohromami
a nebezpečenstvami. Nezabudnice si preto
so sebou priniesť sviecu.
Zároveň je to DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA.

POŽEHNANIE HRDIEL NA SV. BLAŽEJA
Vo štvrtok 3.2. slávime spomienku sv. Blažeja.
Pri sv. omšiach budeme udeľovať SVÄTOBLAŽEJSKÉ
POŽEHNANIE.

PRVÝ PIATOK V MESIACI
Piatok 4.2. je prvý piatok v mesiaci.

PRVÁ SOBOTA V MESIACI
Sobota 5.2. je prvá sobota v mesiaci - Fatimská
sobota. Ráno o 7:00 h. bude fatimská pobožnosť
a po nej sv. omša.

PRVÁ NEDEĽA V MESIACI
Nedeľa 6.2. je prvá nedeľa v mesiaci. Pri sv. omši
o 10:30 bude udelené Eucharistické požehnanie.

SPOLOČENSTVO NAJSVÄTEJŠIEHO
SRDCA JEŽIŠOVHO
Členovia Spoločenstva sa budú v tomto roku
stretávať vždy v prvý štvrtok v mesiaci.
Vo februári to bude 3.2.2022 o 17:30 hod.
na prednáške P. Františka Kovaľa v zasadačke
u Jezuitov na Komenského 14. Po nej bude o 18:30 h.
v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sv. omša
za spoločenstvo.
Stretnutia v nasledujúce mesiace:
•
3. marec, 7. apríl, 5. máj a 2. jún.
Prosíme členov o dochvíľnosť!

PONUKA SUVENÍROV A PUBLIKÁCIÍ
NAŠEJ FARNOSTI
Ponúkame Vám suveníry a publikácie našej farnosti:

•
•
•

nálepky s textom požehnania príbytkov
na Zjavenie Pána: milodar 3€,
pamätná zberateľská bankovka - suvenír vydaná z príležitosti návštevy Svätého Otca
v Košiciach: milodar 5€,
kniha vydaná našou farnosťou: Rozjímania
na nedele pôstneho obdobia v čase
pandémie s modlitbou ku piatim ranám
nášho Pána: milodar 7€.

Všetky nami uvedené sumy za suveníry predstavujú
odporúčané milodary, ktoré budú použité
na podporu a prevádzku Farnosti sv. Alžbety
Uhorskej.
V prípade záujmu o akýkoľvek suvenír kontaktujte:
•
tomas.harbulak@domsvalzbety.sk,
•
0915 922 099.

LITURGICKÝ PREHĽAD
PO 24.1.

Svätého Františka Saleského,
biskupa a učiteľa Cirkvi

PO 31.1.

Svätého Jána Bosca, kňaza

UT 25.1.

Obrátenie svätého Pavla, apoštola

UT 1.2.

Utorok 4. týždňa v Cezročnom období

ST 26.1.

Svätých Timoteja a Títa, biskupov

ST 2.2.

Obetovanie Pána

ŠT 27.1.

Štvrtok 3. týždňa v Cezročnom období
Svätej Angely Merici, panny

ŠT 3.2.

Štvrtok 4. týždňa v Cezročnom období
Svätého Blažeja, biskupa a mučeníka
Svätého Šebastiána, mučeníka

PIA 28.1.

Svätého Tomáša Akvinského,
kňaza a učiteľa Cirkvi

PIA 4.2.

Piatok 4. týždňa v Cezročnom období

SO 29.1.

Sobota 3. týždňa v Cezročnom období
Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu

SO 5.2.

Svätej Agáty, panny a mučenice

NE 30.1.

ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Jer 1, 4-5. 17-19 I Ž 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab+17
1 Kor 12, 31 – 13, 13 I Lk 4, 21-30

NE 6.2.

"Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny
vo svojej vlasti..." (Lk 4, 24)

PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Iz 6, 1-2a. 3-8 I Ž 138, 1-2a. 2b-3. 4-5. 7c-8
1 Kor 15, 1-11 I Lk 5, 1-11

"A keď pritiahli lode k brehu,
opustili všetko a išli za ním." (Lk 5, 11)

Detské okienko
Tak ako my, aj Ježiš chodil do chrámu a čítal Písmo.
Dokážete nájsť na tomto obrázku 5 rozdielov?

FARSKÁ KANCELÁRIA

Pondelok - Štvrtok

10:00 - 12:00 I 15:00 - 17:00 (streda do 17:30)

Piatok

10:00 - 12:00

KONTAKT
www.domsvalzbety.sk
+421 55 622 15 55
domsvalzbety@gmail.com
@dom.rimkat.sk @mladez.svalzbety

IBAN SK28 0900 0000 0000 82121833

