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20/20 – 20. september 2020

Hieronymova noc

Farské oznamy
Zbierky
22. 09. sa pri večernej sv. omši ku cti sv. Šarbela konala zbierka na pomoc Libanonu,
všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!
ZMENA BOHOSLUŽIEB!!!
Od septembra sú zrušené nedeľné sv. omše v premonštrátskom kostole na Hlavnej
ulici o 16:00 hod.

HIERONYMOVA NOC
V noci z 29.09 na 30.09. vás
pozývame na nočné čítanie
Božieho slova pri príležitosti
zakončenia roku Božieho slova.
„Hieronymova noc“ začne 29.09.
sv. omšou o 18:00 v katedrále,
ktorú bude celebrovať biblista
Vdp. Róbert Lapko a vyvrcholí
ráno o 5:40 spievanými rannými
chválami ku cti sv. Hieronyma
a následnou sv. omšou o 6:00,
ktorú budú svojimi spevmi
doprevádzať naši mládežníci.
Pozývame Vás pripojiť sa aktívne
čítaním Božieho slova.
Frekvencia čítaní je do polnoci
po 15 min. a od polnoci po 20
min. Máme ešte voľné miesta a
to najmä v kritické časy od
polnoci do piatej hodiny ráno.

Október – mesiac posv. ruženca
Začíname mesiac október, ktorý je zasvätený
Panne Márii ružencovej, povzbudzujeme vás
preto k modlitbe posv. ruženca. V našej
katedrále sa budeme túto mariánsku pobožnosť
modliť vždy pred večernou sv. omšou o 18:00.
Duchovná obnova pre rodiny
17.10. (sobota) vás pozývame na duchovnú
obnovu pre rodičov v Uršulínskom kostole,
zapísať sa môžete v sakristii Uršulínskeho
kostola. Počas obnovy sa o vaše deti postarajú
animátori.

Prvý piatok
Tento týždeň je prvopiatkovým (2.10.). Chceme
Vás povzbudiť k účasti na sv. spovedi, ktorú
Vám vyslúžia naši duchovní otcovia, ktorí
v Dóme spovedajú vždy pred rannými
i večernými sv. omšami.
Príprava na sviatosti

Príprava dospelých adeptov na iniciačné
sviatosti začne v našej farnosti 2. 10. o 19:00
na farskom úrade (Hlavná 26).
Pozvania
V nedeľu 04.10. po sv. omši o 10:30 hod Vás
pozývame na krátku prvonedeľnú pobožnosť.
Český spolok v Košiciach vás pozýva 28.09. o 16:00
do kaplnky sv. Michala na slávnostnú sv. omšu ku cti
hlavného českého patróna, sv. Václava.

Zapísať sa môžete v sakristii
Dómu alebo e-mailom:

29. 09. si v kaplnke sv. Michala uctíme jej
patróna sv. archanjela Michala.

domsvalzbety@gmail.com.

Odpustovú sv. omšu budeme sláviť o 15:00
hod.
V tom čase sa nebude v katedrále sláviť sv.
omša!

Sv. Michal Archanjel
Na území našej farnosti sa nachádzajú
dva kostoly zasvätené sv. Michalovi
archanjelovi a to dominanta Hlavnej ul.
tzv. Michalka a na Mäsiarskej ul.
Uršulínsky kostol sv. Michala.
Sv. Michal je jedným z hlavných anjelov.
Preklad jeho mena je vlastne bojový
výkrik dobrých anjelov v boji na nebi
proti Zlému a jeho anjelmi. Meno sv.
Michala sa niekoľko krát spomína v
Biblii. Prvýkrát je to v Knihe proroka
Daniela v 10. kapitole, v 13. a 21. verši,
keď sa Danielovi zjavil anjel a okrem
iného mu povedal: „knieža Perzského
kráľovstva stálo proti mne dvadsaťjeden
dní a hľa Michal, jedno z prvých kniežat,
prišlo mi na pomoc… A teraz sa vrátim
bojovať s perzským kniežaťom. Len čo
vytiahnem, už prichádza knieža grécke;
a niet jediného, kto by mi proti nim
pomáhal,
okrem
Michala,
vášho
kniežaťa.“ Druhýkrát sa spomína tiež v
Knihe Danielovej, v 12. kapitole: „V tom
čase povstane Michal, veľké knieža, čo
stojí nad synmi tvojho národa.“ Sv.
apoštol Júda ho tiež spomína v 9. verši
svojho listu: „Keď sa archanjel Michal v
rozhovore s diablom prel o Mojžišovo
telo, neodvážil sa vyniesť rúhavý výrok,
ale povedal: ‘Nech ťa Pán potrestá.‘“ Je
to narážka na starú židovskú tradíciu
dialógu medzi archanjelom Michalom a
satanom o Mojžišovo telo, ktorá sa
nachádza
v
apokryfnom
spise
Nanebovzatie Mojžiša. Podľa nej
archanjel Michal ukryl Mojžišov hrob.
Satan ho odhalil a chcel zviesť židovský
národ na hriech tým, že by sa Mojžišovi
začali klaňať ako svojmu hrdinovi. Podľa
ďalšieho apokryfného spisu Zjavenie
Mojžiša sv. Michal takisto strážil telo

prvej ženy Evy. Po štvrtý a poslednýkrát
sa meno sv. Michala spomína v Knihe
Zjavenia apoštola Jána (Apokalypse)
12,7: „Na nebi sa strhol boj: Michal a
jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval
drak i jeho anjeli, ale neobstáli a už
nebolo pre nich miesto v nebi.“ Sv. Ján
hovorí o konci sveta, no spomína pritom
aj začiatok čias
Na základe týchto pasáží zo Sv. Písma
dala kresťanská tradícia sv. Michalovi
štyri úrady:
* bojovať proti Satanovi
* zachraňovať duše veriacich z moci
satana, osobitne v hodine smrti
* ochraňovať Boží ľud – Židov v Starom
zákone, kresťanov a Cirkev v Novom
zákone
* sprevádzať duše ľudí zo sveta pred
Boží súd
(zdroj www.zivotopisysvatych.sk)

Kurz pre rodičov
Inštitút pre rodinu vám do dáva pozornosti kurz
pre rodičov detí a tínedžerov, ktorý sa uskutoční
vždy v utorky od 18:15 hod. Prvý takýto kurz
bude otvorený 29. 9. 2020 v Inštitúte pre rodiny
na Hlavnej 91 (vstup cez Teologickú fakultu).
Pre limitovaný počet účastníkov je nutné sa
zaregistrovať do 23. 9. 2020.
Prihlášky zasielajte e-mailom. Do prihlášky
uveďte: meno rodiča – účastníka kurzu, emailovú adresu, tel. číslo, počet detí a ich
vek.Viac inf. na tel. čísle: 0915 556563;
metinov@gmail.com,

Komunita jezuitov v Košiciach ponúka spoločenstvo pre mladých ľudí /do 40 rokov/
Ide o verejné medzinárodné združenie veriacich s názvom „Spoločenstvo kresťanského života“.
/lat. Comunio Vitae Christiane - CVX/ Jezuiti sa týmto spoločenstvám venujú takmer vo všetkých
krajinách v ktorých pôsobia. Stretnutia - ktoré budú bývať 2 krát v mesiaci - sú inšpirované
poznávaním ignaciánskej spirituality a duchovných cvičení sv. Ignáca.
Prihlásiť sa môžete u P. Františka Kovaľa SJ. na: frantisekoval@gmail.com

LITURGICKÝ PREHĽAD NA 23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ
Deň

Spomienka

Ne
27.09.

26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po
28.09.

Sv. Václava, mučeníka alebo Sv. Vavrinca Ruiza
a spoločníkov, mučeníkov / ľubovoľná spomienka

Ut
29.09.

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov / siatok

St
30.09.

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi / spomienka

Št
01.10.

Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiš (Lisieux) / spomienka

Pi
02.10.

Svätých anjelov strážcov

So
03.10.

Sobota 26. týždňa v Cezročnom období Sv.
27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ne
04.10.
•
•
•
•

Liturgické texty
Č1: Ez 18, 25-28
Ž: 25
Č2: Flp 2, 1-11
Ev: Mt 21, 28-32
Č1: Jób 1, 6-22
Ž: 17
Ev: Lk 9, 46-50
Č1: Dan 7, 9-10. 13-14. / Zjv
12, 7-12
Ž: 138
Ev: Jn 1, 47-51
Č1: Jób 9, 1-12, 14-16
Ž: 88
Ev: Lk 9, 57-62
Č1: Jób 19, 1. 27-27
Ž: 27
Ev: Lk 10, 1-12
Č1: Ex 23, 20-23a
Ž: 91
Ev: Mt 18, 1-5. 10
Č1: Jób 42, 1-3. 5-6. 12-16
Ž: 119
Ev: Lk 10, 17-24
Č1: Iz 5, 1-7
Ž: 80
Č2: Flp 4, 6-9
Ev: Mt 21, 33-43

Od 1. 09. 2020 krstíme v katedrále (alebo v kaplnke sv. Michala) vždy
v sobotu o 11:00.
V nedeľu 04.10. sa uskutoční v našom meste každoročný Maratón mieru,
dopravná organizácia v Starom Meste bude obmedzená.
Prihlasovanie na 1. sv. prijímanie
Do konca septembra môžete svoje deti prihlasovať k príprave na 1. sv.
prijímanie. Prihlasovací formulár nájdete na stránkach našej farnosti:
www.domsvalzbety.sk.

Prosba o podporu a pomoc farnosti
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 !
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