Dobrovoľný príspevok na vydávanie: 0,07€

29/20 – 22. november 2020

Sv. Ondrej, patrón našej
arcidiecézy
Sv. Ondrej, apoštol, sa narodil v
Betsaide, v mestečku na brehu
Tiberiadského
jazera
neďaleko
Kafarnauma. Jeho otec sa volal
Jonáš (Ján) a jeho mladším bratom
bol Šimon Peter. Východní cirkevní
spisovatelia
nazývajú
Ondreja
„prvým povolaným“, lebo Ježiš práve
jeho
povolal
ako
prvého
k
apoštolskej práci. Pôvodom bol
rybár – ako celá jeho rodina. Detstvo
a mladosť prežil v Betsaide a potom,
už s manželkou a bratom Šimonom sa usadili v prístavnom meste Kafarnaum. Aj tam sa
venoval rybárstvu. Bolo to remeslo namáhavé, ale výnosné. Toto remeslo vykonávali spolu
so Zebedejovcami – neskorším apoštolom Jánom a Jakubom a ich otcom. Ondreja veľmi
oslovilo vystúpenie Jána Krstiteľa. Spolu s Jánom, Zebedejovým synom, neskoršie Jánom
apoštolom, patrili medzi verných Krstiteľových učeníkov. Keď Ján Krstiteľ raz s nimi stál,
videl Pána Ježiša ísť smerom k nim, povedal im: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriechy
sveta“. (Jn 1, 29) Na druhý deň im znova povedal: „Hľa, Boží Baránok!“ Oni sa pohli za
Ježišom. Vtedy zostali s ním. Ondrej potom vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu:
„Našli sme Mesiáša.“ A priviedol ho k nemu. Od toho času Ondrej a Šimon dochádzali k
Ježišovi a boli aj svedkami prvého zázraku, ktorý urobil na svadbe v Káne. Z loďky Šimona
Petra potom Kristus učil zástupy. Cirkevní otcovia, najmä sv. Béda Ctihodný, nazývajú
Ondreja „privádzačom ku Kristovi“. Okrem toho, že priviedol ku Kristovi svojho brata
Šimona Petra, priviedol k nemu aj chlapca s piatimi chlebmi a dvoma rybami pri zázračnom
rozmnožení chleba(Jn 6, 1-13) a takisto aj Grékov, ktorí prišli za Filipom s prosbou: „Chceli
by sme vidieť Ježiša.“ (Jn 12, 13-25) Po zoslaní Ducha Svätého žil Ondrej zhruba dvanásť
rokov v Jeruzaleme. Potom odišiel pravdepodobne do Bitýnie (M. Ázia), južného Ruska
(kmene Skýtov), odtiaľ do Trákie (dnešné Bulharsko a Rumunsko) a nakoniec do Grécka,
kde dosiahol najväčšie apoštolské úspechy. Pohanské chrámy zostali prázdne, spustli,
ľudia sa dávali krstiť. Podľa tradície ho v hlavnom meste Achájska (južné Grécko) v
Patrase na podnet cisárskeho vladára Egea ukrižovali na kríži v podobe písmena X.
Nepribili ho klincami, len ho priviazali. Na kríži umieral tri dni. Okolo roku 356 dal cisár
Konštanc preniesť jeho pozostatky do Konštantínopolu. Cisár chcel takto konkurovať
Rímu, kde boli ostatky sv. apoštolov Petra a Pavla. Po páde Carihradu v roku 1206
pozostatky sv. Ondreja preniesli do katedrály v Amalfi (južne od Neapolu).
Pokračovanie životopisu na predposlednej strane

Farské oznamy
Farská kancelária
Farská kancelária tieto dni funguje
v obmedzenom čase. Z dôvodu bezpečnosti
odporúčame menej dôležité záležitosti
vybavovať telefonicky alebo e-mailom:
Tel. č.: +421 55 622 15 55
Email: domsvalzbety@gmail.com
Otváracia doba:
Po-Štv: 15:00-16:00
Pi:
10:00-11:00

DIŠPENZ OD NEDEĽNÝCH SV. OMŠÍ
Aj naďalej sú veriaci dišpenzovaní od účasti na nedeľných sv. omšiach, avšak
treba stále dbať o sviatočný ráz nedele, ktorá je dňom Pána. Venujme primeraný
čas modlitbe:
(liturgia hodín, ruženec či iná pobožnosť)
Omšový a spovedný poriadok
Sv. omše v Dóme a v Uršulínskom
kostole sú v obvyklom čase. Spovedanie
v katedrále prebieha ráno a večer vo
zvyčajnom čase. V ostatných kostoloch
je poriadok sv. omší podľa bežného
poriadku.

Piatkové pôsty proti pandémii Otcovia
biskupi vyhlásili od 30.10. do 18.12.
2020 prísne piatkové posty za
odvrátenie pandémie. Tieto piatky nech
sú prežívané rovnako ako pôst Veľkého
piatku.

Priame prenosy z Dómu
28.10. o 18:00 Stv3
29.10. o 9:00 na Stv2.

Deviatnik ku cti sv. Ondreja, apoštola
Od soboty 21.11. do nedele 29.11. sa pri
sv. omšiach o 18:00 modlíme deviatnik
ku cti sv. Ondreja, patróna našej
arcidiecézy.

Jesenná zbierka na charistu
Na prvú adventnú nedeľu sa uskutoční
pri sv. omšiach zbierka na charitu.
Arcidiecézna charita Košice podáva
pomocnú ruku viac ako 4500
jednotlivcom a rodinám v núdzi
prostredníctvom 50 druhov služieb. Aj
vďaka štedrosti veriacich dokážeme
zachovať služby v týchto náročných
časoch. Pomôžte podporou v pravidelnej
jesennej zbierke na charitu. Všetky
informácie o zbierke a možnostiach
podpory nájdete na www.charita-ke.sk.
Podporiť finančne môžete aj vkladom na
účet IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043
3002. Ďakujeme, že s nami stojíte blízko
pri človeku.Myslime na seba navzájom v
modlitbách.

Ondrejovské rekolekcie
V sobotu 28.11. sa uskutočnia
celodiecézne rekolekcie ku cti sv.
Ondreja, apoštola, patróna Košickej
arcidiecézy. Slávnostnú sv. omšu
o 10:00 bude spolu so svojimi kňazmi
celebrovať Mons. Bernard Bober,
košický arcibiskup.
Mládežnícke sv. omše
Pozývame mladých, ktorí chcú zažiť
kresťanské spoločenstvo a dozvedieť sa
niečo viac o svojej viere, na mládežnícke
sv. omše, ktoré sú v našej farnosti každý

tvrtok o 15:45 v kostole sestier
uršulínok na Mäsiarskej ul.

Advent
Na budúci týždeň začíname nový liturgický rok B, ktorý začína adventným obdobím, ku
ktorému patria aj adventné vence, slúžiace k spoločnej modlitbe v rodinách. Vaše vence
vám požehnáme pri sv. omšiach v nedeľu a takisto v sobotu večer, keď tradične
požehnáme aj adventný veniec pri Urbanovej veži.
Online sv. omša pre deti
Takisto vás pozývame na sledovanie online sv. omší z Uršulínskeho kostola o 10:00, ktoré
sú zamerané na rodiny s deťmi. Bohoslužby môžete sledovať cez fb profil alebo YouTube
kanála Uršulínske deti Košice.
Ďakujeme náhradným rodičom Novembrová sv. omša za život bude „patriť“ vzácnym
členom veľkej pro-life rodiny, ktorými sú náhradní rodičia. Bude sa konať 26.11. 2020 v
jezuitskom kostole v Košiciach na Komenského ul. 14. V predprograme ponúkneme od
15:30 viacero vstupov: Úvodné zamyslenie (o. Dušan Škurla); * Čo je náhradné
rodičovstvo; ako sa stať náhradným rodičom, (Mgr. Veronika Prokopová, odborník na
prípravu náhradných rodičov); * Svedectvá náhradných rodičov (manž. Ivankovi a manž.
Vinarčíkovi). Sv. omša začne o 16:30. Celebrantom bude o. Juraj Feník, ktorého rodičia sa
rozhodli rozšíriť kruh biologickej rodiny o nových členov. Po sv. omši budú kňazi k
dispozícii na súkromnú modlitbu – predovšetkým náhradným rodinám a tehotným
mamičkám.Online prenos: facebook.com/kosicezazivot/.
Sviečka za nenarodené deti
Milí veriaci, už 18 rokov pro-life platforma Fórum života organizuje kampaň Sviečka za
nenarodené deti v kostoloch. Cieľom kampane je spomenúť si na deti, ktoré sa nemohli
narodiť. Vzhľadom na aktuálnu situáciu bol predaj samotných sviečok komplikovaný. S
otvorením kostolov by sme radi opäť ponúkli Sviečku za nenarodené deti pre širokú
verejnosť. Fórum života pomáha tehotným ženám v núdzi, ako i rodinám či jednotlivcom.
Terajšia kríza nás zasiahla tak, že sa na nás obracia stále viac a viac ľudí. Všetky naše
projekty, ktoré financujeme aj zo zbierky Sviečka za nenarodené deti, tak nutne
potrebujeme dofinancovať, aby sme nemuseli odmietnuť nikoho, kto potrebuje
pomoc. Zakúpením sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Odporúčaná suma
malej sviečky je 1 euro, veľká sviečka v skle 5 eur. Viac informácií o kampani, projektoch i
mapa
pomníkov
za
nenarodené
deti
na
Slovensku
je
na
webovej
stránke www.sviecka.forumzivota.sk.
Podporiť našu činnosť môžete aj darcovskou SMS-kou s textom DMS(medzera)SVIECKA
na číslo 877. Ďakujeme.
Pokračovanie životopisu z úvodnej strany:
V 15. storočí preniesli apoštolovu hlavu do Ríma, kde ju s veľkou úctou uložili v chráme sv.
Petra. V roku 1964 však pápež Pavol VI. preniesol túto relikviu do Patrasu, kde je uložená
v chráme sv. Ondreja. Sv. Ondrej je dodnes na popredných miestach úcty k svätým, najmä
vo východných cirkvách.

LITURGICKÝ PREHĽAD NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ
Deň

Spomienka

Ne
22.11.

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

Po
23.11.

Ut
24.11.

Pondelok 34. týždňa v Cezročnom období /
alebo sv. Klementa I., pápeža a mučeníka alebo sv.
Kolumbána, opáta – ľubovoľné spomienky
Sv. Ondreja Dung-Laka,
kňaza a spoločníkov, mučeníkov / spomienka

Liturgické texty
Č1: Ez 34, 11-12. 15-17
Ž: 23
Č2: 1 Kor 15, 20-26. 28
Ev: Mt 25, 31-46
Č1: Zjv 14, 1-3. 4b-5
Ž: 24
Ev: Lk 21, 1-4
Č1: Zjv 14, 14-19
Ž: 96
Ev: Lk 21, 5-11

St
25.11.

Streda 34. týždňa v Cezročnom období

Č1: Zjv 15, 1-4
Ž: 98
Ev: Lk 21, 12-19

Št
26.11.

Štvrtok 34. týždňa v Cezročnom období

Č1: Zjv 18, 1-2. 21-23; 1-3
Ž: 100
Ev: Lk 21, 20-28

Pi
27.11.

Piatok 34. týždňa v Cezročnom období

So
28.11.

Sobota 34. týždňa v Cezročnom období

Ne
29.11.

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Č1: Zjv 20, 1-4. 11-21, 2
Ž: 84
Ev: Lk 21, 29-33
Č1: Zjv 22, 1-7
Ž: 95
Ev: Lk 21, 34-36
Č1: Iz 63, 16d-17. 19de; 64, 2c7
Ž: 80
Č2: 1 Kor 1,3-9
Ev: Mk 13, 33-37

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 !
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

