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ALŽBETINA RUŽA
Súčasťou Festivalu sakrálneho
umenia v Košiciach je aj spevácka súťaž študentov stredných cirkevných škôl s názvom
„Alžbetina ruža.“ V tomto
roku sa bude konať 19. novembra. Súťaž sa začne sv.
omšou v kostole sestier Uršulínok o 8.00 hod. Samotná
súťaž bude prebiehať vo Veľkej sále Historickej radnice na
Hlavne ulici č. 59 od 9.30
hod.

37/14
16. 11. 2014

MILOVNÍČKA MILOSRDENSTVA

1.VÝROČIE POŽEHNANIA SVÄTOJAKUBSKEJ CESTY
Z príležitosti 1. výročia požehnania Svätojakubskej cesty sa
uskutoční ďakovná sv. omša v
Kaplnke sv. Michala archanjela v stredu 19.11.2014 o
15.00 hod. Celebrovať ju bude emeritný košický arcibiskup
Mons. Alojz Tkáč. Pozývame
na ňu všetkých veriacich a priateľov Svätojakubskej cesty. Po sv. omši sa uskutoční
krátka prezentácia a svedectvá jednotlivých pútnikov.

MILOVNÍČKA MILOSRDENSTVA (dokončenie z 1.s.)
Niektorí vodiči majú vzadu na aute nalepený symbol ryby. Ryba je symbol Krista, preto vodič s rybou by mal byť kresťan. A kresťan by mal byť ako Kristus. Videl
som vodiča, ktorý mal týchto symbolov nalepených hneď niekoľko – väčších, menších. Ale sám jazdil ako pirát. Mohol mať na aute aj celé akvárium, ak jeho kresťanské presvedčenie nebolo vidno v skutkoch. Alžbetin život bol naplnený skutkami milosrdenstva. To bol jej symbol a je to aj jej ponuka pre nás. Je to ponuka životného
štýlu, ktorý nesie ťažký teologický názov svätosť.

Peter Zubko
Alžbetin list - týždenný katolícky informačný bulletin. Zmena oznamov a článkov vyhradená.
Adresa redakcie: Alžbetin list, Rímskokatolícky farský úrad, Hlavná 26, 040 01 Košice, tel. č. 055/622 15 55,

Svätá Alžbeta bola uhorská kráľovská dcéra, durínska krajinská grófka, saská
vojvodkyňa, hesenská kňažná a falcgrófka. Tak o nej hovorí najpodrobnejší svätopisec otec Teodorik, dominikán. Jej príbeh sa neviazal na pozemské bohatstvo a slávu, ale na chudobu, skutky telesného a duchovného milosrdenstva, na duchovné
bohatstvo. Podľa legendy Alžbetou jej švagrovia pohŕdali, predovšetkým od chvíle,
keď ovdovela. Z dedičstva postavila v Marburgu nemocnicu svätého Františka.
Františkánsky ideál chudoby nielen milovala, ale aj naplno žila. Všetky skutky lásky
nazývala službou. Zomrela 24-ročná v roku 1231. Do roka po jej smrti sa stalo 37
zázračných uzdravení na jej príhovor. Na Turíce 1235 ju pápež Gregor IX. vyhlásil za
svätú.
Spiritualita svätej Alžbety bola revolučná, pretože dovtedy nemala v Cirkvi tradíciu. Tento prúd sa nazýva devotio moderna a našiel odraz aj v umení. Napodobňovanie Krista v chudobe, stotožňovanie sa s ním najmä v kríži, skúškach, ponižovaní, vysmievaní, opovrhovaní a v láske bolo prínosom františkánov do dejín duchovnosti, ktorý možno žiť dodnes. Svätý František i svätá Alžbeta boli mystici, ktorí
na vlastnom tele a duši zakusovali Kristovo utrpenie, čím sa uistili, že ich cesta –
taká odlišná od súčaníkov – je správna, lebo na nej stretávali Krista trpiaceho i osláveného.
Každá doba má svoje všeobecne rozšírené (zlo)zvyky. Dnes vidíme nečestnosť,
klamstvo, aroganciu, ignoranciu, bezcitnosť, sociálne problémy, materializmus,
baženie po moci, sláve, tituloch. Výnimkou je ústretovosť, poctivosť, úslužnosť,
pozornosť, čestnosť, pravdivosť, dodržiavanie stanovených pravidiel, skromnosť.
Liekom na problémy doby a nás v nej je zmena života z prvej širokánskej cesty na
druhú cestu. Je to ako zísť z diaľnice na starú horskú cestu, ktorá nie je široká a pohodlná, ale úzka, pomalá, ale bohatá na výhľady, sebapoznávanie a osobné víťazstvá. Takou cestou sa vybrala svätá Alžbeta. Ani diaľnica nestojí všade, starých ciest
je nadostač. Ako je diaľnica len spojnicou medzi vzdialenými miestami, tak sa život
žije naplno mimo nej. Svätá Alžbeta stále ponúka život: ten každodenný, výnimočný
vo svojej všednosti a normálnosti.
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

17.11. (pondelok) sv. Alžbeta Uhorská
18.11. (utorok)
výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla
19.11. (streda)
Féria
20.11. (štvrtok)
Féria
21.11. (piatok) Obetovanie Panny Márie
22.11. (sobota) sv.Cecílie, panny a mučenice
23.11. (nedeľa) 34. nedeľa v období cez rok,
Nedeľa Krista Kráľa

33. nedeľa „cez rok“
1. čítanie: Prís 31, 10-13. 19-20. 30-31
Len žena, čo sa bojí Pána, zaslúži si chválu.
Ž 128, 1-2. 3. 4-5 Resp.: Blažení sú všetci,
čo sa boja Pána.
2. čítanie: 1 Sol 5, 1-6 Aby vás Pánov deň
neprekvapil ako zlodej.
Evanjelium: Mt 25, 14-30 Bol si verný nad
málom, vojdi do radosti svojho pána.

OZNAMY

budete mať možnosť si uctiť po sv. omši kríž, ktorý putuje v rámci svetových dní
mládeže. Na slávnosti budú prítomní aj účastníci AKADEMU 2014. Všetkých Vás
srdečne pozývame.
ČEKY POINT
Pozývame vás na výnimočnú talkshow Mariána Čekovského-ČEKY POINT, ktorá
bude 27.11.2014. Hostia: Richard Duda-riaditeľ firmy HOWE, Pavol Szabóexperimentálny fyzik, Otto Szabó-výtvarník. Téma: POKOJ.
Skvelé publikum, zaujímaví hostia, spontánnosť Mariána Čekovského a silná atmosféra v priestoroch kultúrneho centra kresťanov FUGA sú zárukou nezabudnuteľného zážitku. Informácie: www.cekypoint.sk, facebook. Lístky: www.ticketportal.sk
ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

ÚPLNÉ ODPUSTKY
Kto sa v nedeľu zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“ určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok
úplné odpustky. Túto modlitbu sa pomodlime spoločne po modlitbe po prijímaní.
MILODARY
Rodina Zátorská 20 €; +Ema Ondrejová—rodina nebohej darovala 50 €; z pohrebu
dňa 3.11.2014 darovali 30 €; Bohuznáma 100 €.
VÝROČNÁ ĎAKOVNÁ BOHOSLUŽBA
Dňa 17.novembra o 18.00 sa vo Veľkej sále Historickej radnice, v rámci osláv jubilea
20.rokov pôsobenia Ekumenického spoločenstva cirkví na území mesta Košice, bude
konať „Výročná ďakovná bohoslužba“. Hlavným celebrantom bude Mons. Bernard
Bober, Košický arcibiskup a kazateľom brat Slavomír Sabol, dištriktuálny biskup.
GODZONE
Pozývame všetkých mladých na koncert modernej hudby, slova, svedectiev, chvál a
modlitby . Podujatie je známe pod názvom GODZONE. Uskutoční sa v hala Cassosport 18.11.2014 so začiatkom o 18.00, predpokladaný záver o 21.00, vstupné
dobrovoľné. Viac info: www.godzone.sk
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
Duchovná príprava na odpustovú slávnosť patrónky našej katedrály a mesta vyvrcholí počas víkendu popoludním pre deti, ktoré organizujeme na našom farskom
dvore od 14.00 v sobotu. Na túto akciu pozývame v prípade priaznivého počasia
všetky deti nielen našej farnosti v sprievode rodičov. Večer sa stretneme na sv. omši
za účasti našich kanonikov. V nedeľu Vás pozývame na vyvrcholenie slávnosti, slávnostnú sv. omšu, ktorej bude predsedať J. Ex. S. Stolárik. Pri tejto sv. omši budeme
ďakovať aj za životné jubileum nášho dekana – farára Mons. F. Šándora. Zároveň

BAROKOVÁ VÝSTAVA V DÓME SV. ALŽBETY
V kanonickej kaplnke si možno do konca Festivalu sakrálneho umenia (do 23.11.
denne od 16:30 do 17:30) pozrieť sakrálne barokové artefakty súvisiace s Košicami,
ktoré vznikli prevažne v 18. storočí. Obraz sv. Andreja Avellina svedčí o Talianoch,
ktorí žili v meste, lebo tento svätec bol uctievaný v okolí Neapola. Pluviál (liturgický
plášť) patril predposlednému jágerskému biskupovi Františkovi Barkócimu. Na plášti je vyšitý jeho erb. Pergamenová listina zakladajúca Oltárne bratstvo je zarámovaná v typickom barokovom ráme. V dvoch sklených vitrínach sa nachádzajú dve liturgické knihy so supralibrosmi ich majiteľa biskupa F. Barkóciho. Vedľa nich je typický
barokový kalich, relikviár a lodička s lyžičkou na tymián. Na oltári je kovový znak
Oltárneho spolku, ktorý sa nosil na tyči v procesiách. V miestnosti sú vstavené barokové ručne všívané a zlatom prešívané kazuly (ornáty) a obrazy z procesiových zástav, ktoré kedysi viseli v Dóme sv. Alžbety.

