Dobrovoľný príspevok na vydávanie farského listu: 0,07€

31/06.-13. december 2020

Čo mám robiť v Advente?
Usmievaj sa často.
Modli sa.
Povedz tým, ktorých máš rád, že
ich máš rád.
Znovu objav starých priateľov.
Nájdi si nových.
Dúfaj.
Vzrastaj.
Dávaj.
Nakúp nejaké kvety.
Podeľ sa s nimi.
Dodrž sľub.
Často sa smej.
Vystri sa.
Objím dieťa.
Zastav sa.
Vychutnaj si východ slnka.
Počúvaj dážď.
Dôveruj životu.
Maj vieru.
Raduj sa.
Urob nejaké chyby.
Potom sa z nich pouč.
Objav nepoznané.
Oslavuj svoj vlastný život.
Venuj toľko času svojmu zlepšeniu,
aby ti nezostával čas na kritizovanie iných.
(neznámy autor)

Farské oznamy:

+421 55 622 15 55
E-mail: domsvalzbety@gmail.com
Otváracia doba:
Po-Št:

15:00-16:00 h.

Pi:

10:00-11:00 h.

DIŠPENZ OD NEDEĽNÝCH SV. OMŠÍ
Aj naďalej sú veriaci dišpenzovaní od účasti na nedeľných sv. omšiach, avšak treba stále
dbať na sviatočný ráz nedele, ktorá je dňom Pána. Venujme primeraný čas modlitbe:
liturgia hodín, ruženec či iná pobožnosť).
Zbierka na rádio Lumen
Prikázaný sviatok
Na 3. adventnú nedeľu (13.12.) bude zbierka na V utorok 8.12. slávime prikázaný sviatok.
slovenské katolícke rádio Lumen. Všetkým dar- Bohoslužby v Dóme sv. Alžbety:
com ďakujeme za štedrosť.
6:00;7:00;8:00;11:30;15:00 a 18:00 h.
Bohoslužby
v Uršulínskom kostole:
Kostol Krista Kráľa
8:00 a 15:45 h.
V kostole Krista Kráľa nebudú sv. omše do
11.12. z karanténnych dôvodov.
Adventné stíšenie v katedrále
Dňa 13.12. o 18:00 h. pozývame milovníkov
Spoveď na Tretiu adventnú nedeľu
klasickej hudby na sv. omšu, pri ktorej odoznejú
16:00 -18:00 h.
adventné piesne v podaní sólistov zboru sv.
Štvrtá adventná nedeľa v Dóme
Cecílie s hud. sprievodom. Odznejú skladby huV nedeľu 20.12. nebude v katedrále sv. omša
dobných velikánov ako: J. S. Bacha, T. L. da
o 15:00 z dôvodu predvianočného spovedania, Victoriu, S. Rachmaninova a iných.
ktoré bude od 14:00 - 18:00 h.
Predvianočné spovedanie
Každodenná spovedná služba
Drahí veriaci, adventný čas, ktorý prežívame,
Po – So
nás chce pripraviť na blížiace sa vianočné sviat6:00 - 7:00 h. / 17:00 (So 17:30) - 18:00 h.
ky. Celý rok je netradičným. Pandémia ochromila život celej spoločnosti a nevyhla sa ani nášmu
Rorátne sv. omše
duchovnému životu. Keďže blížiace sa Vianoce
V Dóme sv. Alžbety
sú spojené aj so sv. spoveďou, obraciame sa
každý deň o 6:00 h.
k Vám s prosbou, aby ste si tento rok predvia(okrem nedieľ).
nočnú spoveď nenechávali na poslednú chvíľu.
V Uršulínskom kostole
Kvôli opatreniam, ktoré majú chrániť zdravie
v rámci štvrtkových
mládežníckych
kajúcnikov i kňazov, sa tento rok nebude organisv. omší
zovať hromadné spovedanie. Naši duchovní
3., 10. a 17.decembra o 15:45 h.
otcovia sú však k dispozícii, aby Vám vyslúžili
V dominikánskom kostole o 6:30 h
sviatosť zmierenia. A to každé ráno od 6:00 do
v decembrové soboty 5.12. a 12.12.
7:00 h. a každý večer od 17:00 do 18:00 h.
So sebou si prineste lampáše alebo sviece.
Využite, prosíme, tieto časy, aby sme sa tak vyhli návalom, ktoré by pred Vianocami mohli
Piatkové pôsty proti pandémii
Otcovia biskupi vyhlásili od 30.10. do 18.12. znamenať zvýšené riziko nákazy. Za Vaše po2020 prísny piatkový pôst za odvrátenie pandé- chopenie a trpezlivosť Vám ďakujeme.
mie. Tieto piatky nech sú prežívané rovnako ako
pôst Veľkého piatku.

V TOMTO TÝŽDNI NÁS ČAKÁ:
•

V nedeľu 6.12. v závere sv. omše o 10:30 h. bude prvonedeľná odprosujúca
pobožnosť

•

V kostole Krista Kráľa nebudú sv. omše do 11.12. z dôvodu karantény.

•

8.12. slávime prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Prebl. Panny Márie, tento deň sa zdržme zbytočných prác a zasväťme ho Bohu a blízkym.
Pozývame Vás na adventné rorátne sv. omše
ku cti Prebl. Panny Márie
v katedrále každý deň o 6:00 h. (okrem nedieľ)
a v Uršulínskom kostole v rámci mládežníckej
sv. omše vo štvrtok 10.12. a 17.12. o 15:45 h.
So sebou si vezmite lampáše.
Od 2. adventnej nedele si môžete v sakristii zakúpiť vianočné oblátky a
sumou 1 € tak podporiť stavbu kostola v Slivníku.

•

Do pozornosti Vám dávame farský kalendár (7 €) a životopis košického arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera, ktorý je vhodný ako vianočný dar (25 €).
Pri zbierke na charitu sa v našej farnosti vybralo: 3 408,69 € .
Dóm sv. Alžbety - 419,00 € , Uršulínky - 209,00 € , Krista Kráľa - 835,00 € ,
Seminár - 563,00 € , Dominikáni - 517,69 €, Jezuiti - 715,00 € , Geriatria - 100 €,
Džungľa - 50.00 €.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

DETSKÉ OKIENKO

Ahojte! Ako všetky deti vedia, dnes má sviatok svätý Mikuláš, ktorý nie je len patrónom detí, ale aj pekárov, námorníkov, či rybárov. Dokážete nájsť 5 rozdielov
medzi týmito takmer identickými obrázkami?

LITURGICKÝ KALENDÁR NA 2. ADVENTNÚ NEDEĽU „B“
Deň

Spomienka

Liturgické texty

Nedeľa
06.12.

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Pondelok

Pondelok po 2. adventnej nedeli / Sv. Ambróz, biskup a
učiteľ Cirkvi (spomienka)

Utorok
08.12.

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE
(Prikázaný sviatok)

Streda

Streda po 2. adventnej nedeli / Sv. Jána Diega Cuauhtlatoatzina
(ľub. spomienka)

09.12.
Štvrtok

Štvrtok po 2. adventnej nedeli / Prebl. Panny Márie Loretánskej (ľub. spomienka)

10.12.
Piatok

Piatok po 2. adventnej nedeli / Sv. Damaza I., pápeža
(ľub. Spomienka)

11.12.
Sobota

Sobota po 2. adventnej nedeli / Prebl. Panny Márie Guadalupskej (ľub. spomienka)

12.12.
Nedeľa
13.12.

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA
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