Dobrovoľný príspevok na vydávanie: 0,07€

22/20 – 4. október 2020

Nové obmedzenia:
Na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania,
sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho
obradu, vrátane ich civilných verzií sa súčasne vzťahujú
nasledovné povinnosti:
- vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných
priestoroch slúžiacich na výkon náboženských obradov
umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami
(napríklad rúško, šál, šatka),
- pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov
aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
- odporúčame zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno
miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame vradoch
alternovať (to sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti), alebo tak, že je
zabezpečené sedenie v každom druhom rade,
- dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu,
nepodávať si ruky),
- z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky
respiračného infekčného ochorenia,
- pokiaľ je to možné, usporadúvať osobitné bohoslužby prístupné len pre osoby staršie
ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
- dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety slúžiace náboženským účelom,
- pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná
osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky. Pri
prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu
rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky.
Zároveň sa zakazuje používať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými
osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna
osoba (napr. osoba predsedajúca liturgii),
- zakazuje sa pri náboženských obradoch podávanie rúk (znak pokoja je možné nahradiť
úklonom alebo iným gestom, či úsmevom),
- v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a
predmetov.
(zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200930063)

Farské oznamy
Zbierky
Zbierka na Boží hrob v našej farnosti činila 2088,02 Eur. Ďakujeme za Vašu štedrosť!
Dóm sv. Alžbety: 457 Eur; Uršulínky: 98 Eur; Seminár: 305,92 Eur; Jezuiti: 420 Eur;
Dominikáni: 300,60 Eur; Kristus Kráľ: 456,50; Geriatrické centrum sv. Lukáša: 50 Eur.
Poďakovanie:
V noci z 29. na 30. septembra sa v našej košickej katedrále uskutočnilo celonočné čítanie Božieho slova,
ktoré malo symbolicky ukončiť v našej farnosti rok Božieho slova, ktorý na začiatku minuloročného
adventného obdobia vyhlásil pápež František. V mene p. dekana ďakujeme všetkým organizátorom,
dobrovoľníkom i účastníkom, ktorí sa zapojili do tejto iniciatívy. Kiež Vám Vašu námahu a ochotu oplatí
dobrý Pán Boh.
OBMEDZENIE POČTOV ÚČASTNÍKOV NA BOHOSLUŽBÁCH!!!
Od 1. októbra 2020 vláda Slovenskej republiky vyhlásila na území Slovenskej
republiky núdzový stav, ktorý má dopomôcť k riešeniu pandémie spojenej s chorobou
Covid 19, preto sa od 1. októbra obmedzujú počty účastníkov na bohoslužbách
na 50 osôb!
Prosíme našich veriacich, aby rešpektovali toto opatrenie.

MIMORIADNE SV. OMŠE
Z dôvodu obmedzení počtu
veriacich pri omšiach (50),
pridávame v Dóme sv. Alžbety
od 2. 10. 2020 do odvolania
tieto mimoriadne sv. omše:
DÓM SV. ALŽBETY:

Október – mesiac posv. ruženca
Začíname mesiac október, ktorý je zasvätený
Panne Márii ružencovej, povzbudzujeme vás
preto k modlitbe posv. ruženca. V našej katedrále
sa budú spolu s vami túto mariánsku pobožnosť
modliť naši duchovní otcovia vždy pred večernou
sv. omšou od 17:30.
Duchovná obnova pre rodiny
Dňa 17. 10. 2020 sa mala konať duchovná
obnova pre rodiny pri uršulínskom spoločenstve,
z dôvodu opatrení v boji s ochorením Covid 19 sa
táto obnova NEBUDE KONAŤ!!!

Po - Pia
11:30
Nedeľa

Dišpenz od nedeľných sv. omší
Z dôvodu obmedzenia počtu veriacich pri
bohoslužbách, rozhodli sa biskupi Slovenska
udeliť veriacim dišpenz od povinnosti na účasti pri
nedeľných sv. omšiach.

16:00
KAPLNKA SV. MICHALA
Nedeľa
10:30

Nové logo farnosti
Chceme Vašu pozornosť upriamiť na nové
logo farnosti, ktoré zachytáva atribúty našej
patrónky. Suveníry s týmto logom si môžete
kúpiť v sprievodcovskej službe.

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

Zaopatrovanie chorých
Sviatosť pomazania chorých je veľkou posilou vo
chvíľach, keď človek najviac potrebuje pomoc. Aby
ste mohli túto sviatosť prijať, ponúkame vám čo
najlepšiu možnosť, ako sa dostať do kontaktu s
kňazom.
Pri prihlásení chorého spomenúť:
•
Meno a priezvisko chorého
•
Adresu, číslo, vchod,
poschodie
•
Telefónne číslo
•
Stav chorého (či je pri
vedomí, či dokáže prijať
Eucharistiu
V prípade, že chorý je v nemocničnom
zariadení:
•
Oddelenie
•
Poschodie
•
Číslo izby

MODLITBA ZA UKONČENIE
PANDÉMIE
Bože milostivý, ty nechceš smrť
hriešnika, ale aby sa obrátil a žil;
zľutuj sa nad nami a odvráť od nás
nákazlivú chorobu; uzdrav
chorých, pomáhaj lekárom,
zdravotným sestrám a všetkým,
ktorí liečia a ošetrujú postihnutých
chorobou, a nám všetkým udeľ
milosť, aby sme sa ešte väčšmi
starali o zdravie duše a duchovné
hodnoty. Skrze Krista, nášho
Pána. Amen.

KOMU VOLAŤ?
Ak je pacient v nemocničnom
zariadení:
KOŠICE – NOVÁ NEMOCNICA
(TERASA)
0918 913 111
KOŠICE – STARÁ NEMOCNICA (JUH)
0908 233 603
Železničná nem. a Nem. sv. Michala
0907 761 799 (zaop.mob.)
V OSTATNÝCH PRÍPADOCH, AK JE
CHORÝ MIMO NEMOCNIČNÉHO
ZARIADENIA
FARNOSŤ KOŠICE – STARÉ MESTO
0905 422 124

LITURGICKÝ PREHĽAD NA 27. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ
Deň

Spomienka

Ne
04.10.

27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po
05.10.

Sv. Faustíny Kowalskej /ľubovoľná spomienka

Ut
06.10.

Sv. Bruna / ľubovoľná spomienka

St
07.10.

Ružencovej Panny Márie / spomienka

Št
08.10.

Štvrtok 27. týždňa v Cezročnom období

Pi
09.10.

Piatok 27. týždeň v Cezročnom období

So
10.10.

Sobota 27. týždňa v Cezročnom období

Ne
11.10.

28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgické texty
Č1: Ez 18, 25-28
Ž: 25
Č2: Flp 2, 1-11
Ev: Mt 21, 28-32
Č1: Gal 1, 6-12
Ž: 111
Ev: Lk 10, 25-37
Č1: Gal 1, 13-24
Ž: 139
Ev: Lk 10, 38-42
Č1: Gal 2, 1-2. 7-14
Ž: 117
Ev: Lk 11, 1-4
Č1: Gal 3, 1-5
Ž: Lk 1, 69-70
Ev: Lk 11, 5-13
Č1: Gal 3, 7-14
Ž: 111
Ev: Lk 11, 15-26
Č1: Gal 3, 22-29
Ž: 105
Ev: Lk 11, 27-28
Č1: Iz 25, 6-10a
Ž: 23
Č2: Flp 4, 12-14. 19-20
Ev: Mt 22, 1-14

POZVANIE
Rodina Nepoškvrnenej Vás pozýva k modlitbe Novény k Panne Márii z Pompejí.
Spoločným úmyslom je prosba za ukončenie pandémie. Začíneme 7. októbra 2020
na spomienku Ružencovej Panny Márie.

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 183
ĎAKUJEME !
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

