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KATECHÉZY NEOKATECHUMENÁTNEJ CESTY
Pozývame všetkých dospelých a mladých (od 13 rokov) na katechézy
Neokatechumenátnej cesty. Budú prebiehať v období 30.10. – 11.12. 2013,
vždy v stredu o 19:15 h a v nedeľu o 17:00 h v kostole Premonštrátov, Hlavná 67.
TAIZÉ
Od 27. decembra do 2. januára, bratia z Taizé pozývajú mladých ľudí na púť dôvery do francúzského Štrasburgu, aby v modlitbe, tichu a speve nechali vyrásť nové
priateľstvá a hlbšie zapustili korene svojej viery. Spoločenstvo okolo Univerzitného pastoračného centra v Prešove organizuje dopravu na toto stretnutie a ponúka
možnosť putovať s nimi do Štrasburgu. Registrácia je možná len do 3o. 11.2013,
alebo do naplnenia autobusov. Bližšie informácie a prihlasovací formulár nájdete
na stránkach UPC Prešov. Informácie: www.upcpo.eu
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY - November 2013
Všeobecný: Aby ťažko skúšaní kňazi našli vo svojom utrpení útechu,
v pochybnostiach oporu a vytrvali vo vernosti.
Misijný: Aby cirkevné spoločenstvá v Latinskej Amerike posielali misionárov
do ďalších cirkevných spoločenstiev.
Úmysel KBS: Nech sa na príhovor slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda
naša viera vo vzkriesenie z mŕtvych a v život večný stáva dôvodom prežívania
duchovného spoločenstva s našimi zosnulými bratmi a sestrami.

„Hlad na svete nie je preto, že nedokážeme nasýtiť chudobných,
ale preto, že nedokážeme nasýtiť bohatých“
( bl. Matka Tereza z Kalkaty )
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NAŠA VEĽKÁ SVÄTÁ PATRÓNKA ...
Svätá Alžbeta Uhorská–Durínska. Jej životopis poznáme. Narodila sa pre túto zem
v roku 1207, pre nebo 17. novembra 1231. Bola dcérou uhorského kráľa
Ondreja II. a Gertrúdy Bavorskej. Čo je zvláštne na živote tejto ženy?
Všimnime si niektoré detaily jej života:
- Alžbeta sa narodí v bohatej rodine, no nespyšnie, robí dobro... Dáva hladným chlieb
a pomáha všetkým, ktorí zaklopú na jej dvere... Netúži mať viac, pozná skutočné hodnoty
a odkladá si „poklady“ v nebi...
- Alžbeta je poslušná – prijíma osud, ktorý jej vybrali rodičia, keď ju už ako malé dieťa
zasnúbili s Ľudovítom XIV., durínskym gróf. Netrucuje, prijíma a túžba po plnení Božej
vôle ju privádza k tomu, že táto láska nebola len politická ale skutočná a vrúcna. Z tohto
šťastného manželstva sa narodia tri deti... Aj v tomto šťastí však nezabúda na tých, ktorí
nemajú chleba a teplý domov... Pokračuje v konaní dobra...
- Alžbeta má ťažkosti s rodinou, ktorá jej zazlieva prílišnú charitatívnosť... Ona však verí
Bohu, vie, čo sa mu páči a pokračuje v tejto láskavosti... Ohovárania zlých ľudí pred
manželom nepomôžu, naopak, manžel ju miluje ešte vrúcnejšie...
- Alžbete zomiera manžel na krížovej výprave... Ťažká rozlúčka... Ona sa však vrúcnejšie
primkne k Bohu a pokračuje v konaní dobra ešte intenzívnejšie...
- Alžbeta musí odísť do vyhnanstva, no aj tam pokračuje v konaní dobra...
- Alžbeta je chudobná, no stále rozdáva – svoj úsmev, dobrotu, dáva k dispozícii Bohu
i ľuďom celú seba v starostlivosti o chudobných a chorých...
- Alžbete sa prinavracia moc – no ona sa jej zrieka a zostáva natrvalo v službe Bohu, Cirkvi
i svojich biednych...
Aký je spoločný menovateľ skutkov jej života? Boh je pre ňu všetkým, konanie Jeho
vôle je pre ňu posvätným celoživotným poslaním a konať dobro vždy a za každých
okolností je jej každodenným úkonom.
Alžbeta Uhorská – Durínska je veľkou sväticou...
Oslávme jej narodeniny pre nebo v túto nedeľu odpustovou slávnosťou a prosme ju
o orodovanie, aby sme s pomocou Božej milosti dosiahli nebo tými prostriedkami, ktorými
nás Boh obdaroval pre službu Bohu i ľuďom.
Svätá Alžbeta, naša drahá patrónka, oroduj za nás. Amen.
-jh-
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

21.11. štvrtok Obetovanie Panny Márie.

33. nedeľa v období cez rok „C“

Spomienka.
22.11. piatok sv. Cecílie, panny a mučenice.
Spomienka.
23.11.

sobota

sv. Klementa I.,

pápeža

a mučeníka. Ľubovoľná spomienka.
24.11.

Nedeľa

Krista

Posledná nedeľa cirkevného roku.

Kráľa.

1. čítanie: Mal 3, 19-20a. Vyjde vám
slnko spravodlivosti.
Ž 98. Responz : Pán príde súdiť
živých i mŕtvych.
2. čítanie: 2 Sol 3, 7-12. Kto nechce
pracovať, nech ani neje.
Evanjelium: Lk 21, 5-19. Ak vytrváte,
zachováte si život.

OZNAMY
POZVÁNKA NA SLÁVNOSŤ PATRÓNKY DÓMU
Drahí bratia a sestry. Pozývame Vás uctiť si sv. Alžbetu Uhorskú, patrónku Dómu
a farnosti v nedeľu 17.11.2013. Slávnostná sv. omša v maďarskom jazyku bude o 9:00 h.
Slávnostná sv. omša v slovenskom jazyku bude o 10:30 h. Celebrovať bude
Mons. Bernard Bober, arcibiskup — metropolita. V homílii sa prihovorí a hosťom
slávnosti bude Mons. Orazio Soricelli, arcibiskup z Amalfi (Taliansko).
Sv. omša o 9:00 h (latinská) a o 12:00 h (maď.) nebude.
ZBIERKA NA DÓM
V dnešnú nedeľu 17.11. Vám ďakujeme za všetky vaše príspevky a dary
v zbierke na rekonštrukciu Dómu sv. Alžbety.
SLÁVNOSŤ SV. ONDREJA
16.11. o 17:30 h—Modlitba Liturgie hodín (Vešpery)—Katedrálna kapitula kanonikov
21. — 30.11. — Deviatnik k sv. Ondrejovi, apoštolovi. (večer o 17:45 h)
28., 29., 30.11. (štv., pia., sob.) - Svätoondrejské trojdnie v Dóme — pútnici .
Ondrejské reklolekcie — 30.11.2013 o 9:30 h modlitba posv. ruženca a pobožnosť
k sv. Ondrejovi, apoštolovi; o 10:00 slávnostná sv. omša
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA
Milí priatelia. Od 10. do 24. 11. 2013 sa uskutoční 24. ročník tohto
výnimočného Festivalu Sakrálneho umenia. Počas dvoch týždňov sa v rôznych
sakrálnych i profánnych priestoroch uskutočnia koncerty a podujatia, aby poukázali na duchovnosť človeka a povzniesli dušu človeka k Bohu. Pozývame Vás.

O STRATENÝCH STREDOVEKÝCH RELIKVIÁCH
Prof. Peter Zubko, PhD., archivár Arcibiskupského archívu v Košiciach predstaví
kult Kristovej Krvi s veľkolepými púťami, ktoré sa konali v stredoveku
do kostola sv. Alžbety v Košiciach. Kostol bol pápežskou bulou obdarený
odpustkami. V utorok 19.11. o 19:00 h v Dóme sv. Alžbety. Pozývame Vás.
CELODENNÁ POKLONA NAJSVÄTEJŠEJ SVIATOSTI OLTÁRNEJ
Oznamujeme, že v utorok 19.11.2013 bude v Dóme celodenná Eucharistická
adorácia od 7:30 h do 17:45 h. Táto poklona býva 2x do roka (23.05. a 19.11.).
ODPUST V KOSTOLE KRISTA KRÁĽA
Sestry dominikánky pozývajú na slávnosť patróna kostola — Krista Kráľa.
Program začne už v sobotu 23.11. od 17:00 h vešperami, ružencom,
sv. omšou o 18:00 h., agapé, Eucharistická adorácia do 20:30 h. a posvätné čítanie.
Slávnosť v nedeľu 24.11. vyvrcholí slávením slávnostnej sv. omše o 10:00 h.
Celebruje Mons. František Šándor, dekan — farár farnosti sv. Alžbety v Košiciach.
BRATSTVO BOŽSKÉHO SRDCA V KOŠICIACH
Drahí bratia a sestry. Pozývame Vás na Duchovnú obnovu, ktorá bude v piatok,
13.12. 2013 v Kostole Božského Srdca Ježišovho. Program začne sv. omšou
o 17:00 h, pobožnosťou a pokračovať bude prednáškou na tému „Volanie Kráľa“
O ALŽBETINU RUŽU
Dňa 19.11.2013 sa sv. omšou o 8:00 h v Uršulínskom kostole a následne
o 9:30 h vo Veľkej sále Historickej radnice na Hlavnej ulici uskutoční
spevácka súťaž študentov stredných cirkevných škôl.
EKUMENA V KOŠICIACH
V evanjelickom kostole na Mlynskej ulici sa uskutoční 17.11. o 17:00 h koncert
chrámových zborov rôznych kresťanských cirkví a Židovskej náboženskej obce
zastúpených a pôsobiacich na území mesta v Ekumenickom spoločenstve.
POSVÄTNÝ ODKAZ — CYRIL A METOD V SLOVENSKOM VÝTVARNOM UMENÍ
Pozývame Vás na výstavu slovenských umelcov z príležitosti 1150. výročia príchodu
Solúnskych bratov na územie Veľkej Moravy. Podujatie sa organizuje v rámci
podujatí Košice 2013—EHMK. Od 30. 10 do 1.12.2013 v Slovenskom tech. múzeu,
Hlavná 88, Košice.
VÝROČNÝ KONCERT ZBORU SV. CECÍLIE
V sobotu 23.11. o 19:30 h sa v kostole Najsvätejšej Trojice (premonštráti)
predstaví Zbor sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety dielami významných autorov.

