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PRIPRAVUJEME
Milí čitatelia, 22. októbra 2014, bol na webovej stránke tkkbs.sk zverejnený kompletný text záverečnej správy mimoriadnej biskupskej synody o rodine. Slovenský
mediálny trh odprezentoval niekoľko „svojich“ pohľadov, interpretácií a komentárov
na dianie a posolstvo synody. Keďže ani pre radového veriaceho človeka nie je vonkoncom ľahké sa v spleti informácií správne orientovať, skúmať a hľadať pravdivé
súvislosti o ukončenej mimoriadnej synode, plánujeme uverejňovať v ďalších číslach
Alžbetinho listu krátke komentáre cirkevného právnika, ktoré nám pomôžu zorientovať sa a objaviť bohatstvo myšlienok synody.
NARODENINOVÝ DEŇ J. EX. MONS. BERNARDA BOBERA
V pondelok, 3. novembra, oslávi svoje narodeniny náš Košický
arcibiskup Mons. Bernard Bober. Vďačný Pánu Bohu za dar
Vášho života a za všetky milosti, ktoré nám sprostredkúvavate
v službe, do ktorej Vás postavil náš Pán, vyprosujeme Vám, Vaša
Excelencia, dary Božieho Ducha, ochranu Matky Božej
a orodovanie Vášho patróna sv. Bernarda. Nech Vás Pán chráni
a žehná.

V modlitbe za Vás a s Vami, kňazi a farníci Dómskej farnosti
ZBIERKA NA MISIE
Dóm sv. Alžbety - 698,00 €; Uršulínky - 384,10 €; Krista Kráľa - 520,00 €; Jezuiti 702,80 €; Dominikáni - 557,00 €; Seminárny kostol - 1 030,00 €; Sestry Vykupiteľky
- Geriatria - 160,00 €; Sociálne sestry - kaplnka - 150,00 €; Kaplnka v železničnej
nemocnici - 30,00 €
Za Farnosť sv. Alžbety sa vyzbieralo 4 231,90 €. Ďakujeme.

TELO A DUŠA A „NA DUŠIČKY“ (dokončenie z 1.s.)
Iná pani zas rozprávala, že odkedy prekonala klinickú smrť – má nový pohľad na život. „Rada chodím na pohreby,“ – hovorí. „Rozumiem tomu.“ Zostáva
pritom pokojná a zrak upiera k nebu. Nevyvedie ju z miery žiadna situácia. Často na
rôzne klebety a hašterivé situácie kolegýň odpovedá: „Veď to nie sú podstatné veci,
prečo sa hádate, prečo ohovárate? To nie je v živote najdôležitejšie...“
Zamyslime sa po tieto dni, čo je v našom živote „najdôležitejšie“ a vykročme
správnym smerom - s pohľadom na nebo...

-jhAlžbetin list - týždenný katolícky informačný bulletin. Zmena oznamov a článkov vyhradená.
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TELO A DUŠA A „NA DUŠIČKY“
V poslednej dobe sa vzmáha prílišná starostlivosť o krásu a zdravie tela.
Vznikajú nové inštitúcie, firmy, ktoré nám ponúkajú svoje výrobky a služby
a sľubujú - ak už nie život naveky, tak aspoň akýsi elixír na spomalené starnutie,
pekne vyformované telo, pleť bez vrások, dostatok svalov a atraktivitu. Analyzujú
každú potravinu a jej výživové hodnoty, zaoberajú sa pohybom: koľko a aký šport
máme pestovať, aby sme spálili prebytočné tuky...
To všetko by bolo fajn, keby si z toho človek nevytvoril bôžika, ako to stále
vo všetkom, čo je „nad mieru“ je... Dnešný svet akoby nás stále len vťahoval do sveta hmoty a odlákal od podstaty – našej duše, ktorá patrí Bohu – Ním bola stvorená
a k Nemu sa raz vráti... Neraz to vyzerá, akoby človeka posadili na koňa a on uháňal bez toho, aby chytil opraty, tým smerom, ktorým kôň uteká... Žijeme v strese,
ale večer utekáme do posilňovne, napchávame sa proteínmi v tabletkách a čím viac
dosahujeme krátkodobých, či dlhodobých úspechov, tým viac nás táto súčasná
zábava pohlcuje a chceme byť ešte viac „fit“... A zúfalo sa bojíme smrti, lebo by nás
vyrušila z tejto zábavnej hry...
Jedna pani sa snažila o dobrú postavu za každú cenu. Keď sa však spomenulo slovíčko: „umrieť“, hystericky zareagovala, aby sa to pred ňou nespomínalo,
lebo má z toho „husiu kožu“ a neskutočný strach.
Tento „dušičkový“ čas je pre mnohých takým pochmúrnym... Ale len pre
tých, ktorí žijú podľa tela... Pre duchovných ľudí je to vzácny čas pomoci dušiam
v očistci a pomoci svojej duši – keď si viac po tieto dni uvedomujeme, k čomu naše
telá smerujú – totiž k prachu... To duša tvorí podstatu nášho „JA“. Dušu stvoril Boh
a ona má pomocou Božej milosti napĺňať svet láskou a dobrom a v prvom rade
milovať Boha nadovšetko... Každý deň sa máme sýtiť modlitbou, Eucharistiou, šíriť
dobro – konať tak verne a čo najlepšie všetko, čo robíme, akoby to bol náš posledný deň a chceli by sme stihnúť čo najviac priniesť Pánovi, keď sa raz objavíme pred
Jeho tvárou... A že sa raz objavíme, je viac než isté...
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Liturgický prehľad
03.11. (pondelok)

Stôl Božieho slova
Féria

04.11. (utorok)
sv. Karola Borromea, biskupa
05.11. (streda)

Féria

06.11. (štvrtok)

Féria

07.11. (piatok) 1. piatok v mesiaci
08.11. (sobota)

Féria

09.11. (nedeľa) 32. nedeľa v období cez
rok, Výročie posviacky Lateránskej baziliky

Všetkých svätých
1. čítanie: Zjv 7, 2-4.9-14 Hľa, veľký zástup,
ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých
národov, kmeňov, plemien a jazykov.
Ž 24, 1-2.3-4b.5-6 Resp.: Blahoslavení
čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
2. čítanie: 1 Jn 3, 1-3 Budeme vidieť Boha
takého, aký je.
Evanjelium: Mt 5, 1-12a Poďte ku mne
všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja
vás posilním.

31. nedeľa „cez rok“ - Spomienka na všetkých verných zosnulých
1. čítanie: Múd 3, 1-19 Prijal ich ako celopalnú žertvu.
Ž 116, 5-6.10-11.15-16ac Resp.: Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich.
2. čítanie: 1 Sol 4, 13-18 Boh tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním.
Evanjelium: Jn 6, 51-58 Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, hovorí Pán; kto bude jesť z
tohto chleba, bude žiť naveky.

OZNAMY
SV. OMŠA ZA KŇAZOV NAŠEJ ARCIDIECÉZY
Na spomienku všetkých verných zosnulých, teda v nedeľu 2. novembra, bude sv. omšu o 18.00 hod. v Dóme sv. Alžbety celebrovať Mons. Stanislav Stolárik. Pri slávení
Eucharistie sa spojíme v modlitbe za zosnulých kňazov a biskupov našej arcidiecézy.
STRETNUTIE KATECHÉTOV ZŠ
Stretnutie katechétov ZŠ našej farnosti bude v stredu, 5. novembra po detskej sv.
omši na farskom úrade. Na toto stretnutie pozývame aj animátorov ( zboristov),
ktorí asistujú pri detských sv. omšiach.
REQUIEM
V stredu, 5. novembra bude v kostole premonštrátov o 19.30 spievaná latinská sv.
omša za zosnulých (Requiem) v tradičnom obrade podľa Misála sv. Jána XXIII..
PRIHLÁŠKY NA 1. SV. PRIJÍMANIE
Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby odovzdali vyplnené prihlášky katechétkam. Ak Vaše dieťa nebolo pokrstené v našej farnosti, nezabudnite dať na prihláške
potvrdiť kompetentnému kňazovi (v mieste krstu Vášho dieťaťa) prijatie tejto svia-

tosti. Ak Vaše dieťa ešte krst neprijalo, upozornite na to svoju katechétku, resp. kaplána M. Tirpáka.
PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ
Tento týždeň je prvopiatkový, v Dóme sv. Alžbety spovedáme ako zvyčajne, ráno od
6.00 do 7.15 a podvečer od 17.00 do 18.15. K dispozícii máte aj dennú spovednú
službu od 9.00 do 11.30. V kostole Krista Kráľa spovedáme vo štvrtok od 16.00, po
sv. spovedi bude sv. omša.
PLNOMOCNÉ ODPUSTKY
Pripomíname, že do 8. novembra môžeme získavať plnomocné odpustky pre duše
v očistci. Snahou o prežitie dňa bez hriechu a v Božej milosti sa sami posväcujeme,
posilňujeme Eucharistiou a vyprosujeme pre duše šťastie, ktorého žriedlom je náš
Pán a ktoré im už nik nebude môcť vziať.
POCHOD ZA ŽIVOT – 6. NOVEMBER
Pozývame Vás na modlitbovú Vigíliu za život, ktorá sa bude konať pri starej nemocnici, 6. novembra. O 8.00 hod. sa začne modlitbová reťaz, ktorá vyvrcholí sv. omšou v kostole Kráľovnej pokoja na Juhu, ktorú bude celebrovať emeritný Košický
arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. V homílii sa veriacim prihovorí vladyka Milan Chautur.
Po sv. omši sa sprievod presunie ku nemocnici, aby sa pomodlil pobožnosť krížovej
cesty a zapálil sviece na pamiatku obetiam potratov.
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ KU CTI SV. ALŽBETY
Blíži sa termín našej odpustovej slávnosti. Tak ako to býva zvykom, pred večernými
sv. omšami sa budeme spoločne modliť novénu ku cti sv. Alžbety, patrónky našej
katedrály. Odpustový program si môžete pozrieť na plagátoch, resp. na našej farskej
webovej stránke. Prinesieme ho Vám aj v budúcom čísle Alžbetinho listu.
SVEDECTVO
UPC v Košiciach organizuje v spolupráci s vydavateľstvom Don Bosco
a kníhkupectvom Panta Rhei prezentáciu knihy Posadnutý diablom. Kniha je svedectvom autora Francesca Vaiasusa, ktorý bol oslobodený od diabla Gabrielom Amorthom. Toto svedectvo si budete môcť vypočuť 3. Novembra o 20.00 hod
v seminárnom kostole. Vstup je voľný.
AKADEM
Rovnako Vám dávame do pozornosti aj akademicko – duchovné stretnutie AKADEM, ktorý sa bude konať od 14 – 16. novembra v priestoroch TF v Košiciach. Heslom stretnutia je výzva sv. Otca Františka: „Majte odvahu byť opravdivo šťastní!“
Registrácia a bližšie info na www.akadem2014.sk

