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OLTÁR NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE
JE UŽ ZREŠTAUROVANÝ
V jubilejnom roku príchodu svätých vierozvestov Cyrila a Metoda
na územie Veľkej Moravy, Vás pozývame na Slávnosť Narodenia Pána
25.12.2013 o 10:30 h na slávnostné požehnanie novej kaplnky svätého
Cyrila a Metoda (bývalá kanonická kaplnka) a zreštaurovaného
starobylého oltára Navštívenia Panny Márie. Kaplnku a oltár požehná
J. E. Mons. Bernard Bober - košický arcibiskup-metropolita.
Z histórie oltára Navštívenia Panny Márie je známe, že ho založil
bohatý košický kupec Michal Günthert, ktorý vo svojom závete zo 4.6.1516
dáva zhotoviť tento oltár sochárovi Tomášovi a maliarovi Michalovi.
Ústredným motívom oltára je súsošie stretnutia Panny Márie a sv. Alžbety,
umiestnené v arche. Oltár má po stranách jeden pár pohyblivých krídel.
Na vnútornej a vonkajšej ploche oltárnych krídel sa nachádzajú obrazy:
1. Anjelské pozdravenie, 2. Ježišovo narodenie, 3. Klaňanie troch kráľov, 4. Útek
Sv. rodiny do Egypta. Na zadnej strane krídel nachádzame obrazy: 1. Sv. Kataríny
Alexandrijskej, 2. Sv. Ján Krstiteľa, 3. Sv. Barbory, 4. Sv. Ján, apoštola a evanjelistu. Na predele je vyobrazená
trištvrtinová postava spútaného a tŕním korunovaného Ježisa – „Vir dolorum“ s nástrojmi umučenia.
Po jeho pravom boku stoja postavy Bolestnej Panny Márie, zľava sv. Jána Evanjelistu. Na okrajoch
predely sa nachádzajú sv. Michal Archanjel a sv. Margita Antiochijská. Sú to patróni donátora Michala
Güntherta a jeho manželky Margity Zimmermannovej.
Nad skriňou oltára nachádzame tri súsošia, cenné výtvory stredovekého sochárstva. V strede
sa nachádza Sv. Rodina (sv. Anna s Pannou Máriou a Ježiškom, v pozadí stojí sv. Jozef), naľavo od nej
je to tzv. Rodina Zebedeova (Zebedeus s manželkou Máriou Salome a synom Jakubom starším),
napravo zas Rodina Alpheova (Alpheus s manželkou Máriou Kleofášovou a synom jakubom mladším).
Táto legenda „Trinubium“ sa stala populárnou v

období stredoveku a bola často zobrazovaná

na rôznych oltároch vo svete. Na štíte samotného oltára Navštívenia Panny Márie sa nachádza socha
Madony pod baldachýnom. Za zmienku ešte stojí spomenúť, že samotný oltár Navštívenia
Alžbetin list - týždenný katolícky informačný bulletin, Zmena oznamov a článkov vyhradené.
Adresa redakcie: Alžbetin list, Rímskokatolícky farský úrad, Hlavná 26, 040 01 Košice, e-mail: dom@rimkat.sk
Web: www.dom.rimkat.sk Neprešlo jazykovou úpravou.

Panny Márie bol dlhší čas umiestnený v kaplnke sv. Michala, ale po poslednej reštaurácii Dómu
v r. 1896 bol umiestnený na terajšie miesto. Oltár Navštívenia Panny Márie sa považuje za jeden
z posledných ohlasov tvorby Majstra Oltára Korunovania Panny Márie zo Spišskej Kapituly.

Strana 3

Strana 2

Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

25.12. streda NARODENIE PÁNA. Slávnosť.
26.12.

štvrtok

sv.

Štefan,

diakon.

Prvý mučeník. Sviatok.
27.12. piatok Sv. Ján, apoštol, evanjelista. Sv
28.12. sobota Sv. Neviniatka, muč. Sviatok.
29.12. nedeľa Svätej rodiny.

1.1.2014
Slávnosť.

Panny

Márie

Bohorodičky.

IV. adventná nedeľa
1. čítanie: Iz 7, 10-14. Hľa, panna
počne.
Ž 24. Resp.: Hľa, prichádza Pán,
on je Kráľ slávy.
2. čítanie: Rim 1, 1-7. Ježiš Kristus,
z Dávidovho rodu, Boží Syn.
Evanjelium: Mt 1, 18-24 Ježiš sa narodí
z Márie, zasnúbenej s Jozefom,
Dávidovým synom.

OZNAMY
POŽEHNANIE PRÍBYTKOV
Drahí naši farníci. Ponúkame Vám možnosť požehnať Váš príbytok
na Slávnosť Zjavenia Pána. Nahlásiť sa môžete mailom: dom@rimkat.sk; osobne v Dóme
v sakristii; alebo na tel. čísle farského úradu v úradných hodinách: 055/622 15 55.
Úradné hodiny: 10:00 - 12:00 (po - pia); 15:00 - 17:00 h (po, ut, štv); 15:00 - 17:30 h streda.
PREDVIANOČNÁ SVIATOSŤ ZMIERENIA V NAŠEJ FARNOSTI
Vysluhovanie sviatosti zmierenia za účasti viacerých kňazov bude v Dóme
22. decembra 2013 od 14:00 do 18:00 h.
Oznamujeme veriacim, že od 16.12.2013 nebude zabezpečená denná spovedná služba.
Pristúpiť k sv. zmierenia môžete pred sv. omšami ráno od 6:00 h a večer od 17:00 h.
SPOVEDANIE VO FARNOSTI SV. ALŽBETY PRED VIANOCAMI
Vysluhovanie sviatosti zmierenia za účasti viacerých kňazov bude v kostoloch :
Jezuiti (Komenského ul.): denne od 6:00 h a od 16:00 h (okrem nedele)
Saleziáni (Kalvária): nedeľa 22.12. od 14:30 do 16:30 h
Dóm: nedeľa 22.12. od 14:00 do 18:00 h
Dominikáni: nedeľa 22.12. od 14:30 do 17:30 h
Kostol Krista Kráľa (Dominikánky): od 14:00 do 16:00 h
POĎAKOVANIE ZA ZBIERKU
Drahí farníci. V zbierke na Charitu, ktorá bola 1.12.2013 ste darovali:
Dóm sv. Alžbety - 561 €; Uršulínky - 318,75 €; Krista Kráľa - 475 €; Jezuiti - 605,78 €;
Saleziáni na Kalvárii - 883 €; Dominikáni - 556,55 €; Seminárny kostol - 713 €;
Kaplnka u Sociálnych sestier - 100 €; Kaplnka v Železničnej nemocnici - 21 €;
Kaplnka v Geriatrickom centre sv. Lukáša - 100 €. Za Farnosť sv. Alžbety sa vyzbieralo
4 334,08 €. Ďakujeme.

OZNAM REDAKCIE
Najbližšie vydanie Alžbetinho listu bude k dispozícii v kostoloch k nedeli 5.1.2014.
Svoje oznamy a príspevky môžete aj naďalej posielať na: dom@rimkat.sk.;
www.facebook.com/dom.rimkat.sk; alzbetinlist@gmail.com
SV. OMŠE 24.12. 2013 BUDÚ V DÓME IBA O 6:00, 7:00 H. V URŠUL. KOSTOLE O 8:00 H NEBUDE.
KATOLÍCKE NOVINY
Milí odberatelia Katolíckych novín. V Dóme sv. Alžbety sú už k dispozícii k zakúpeniu
najnovšie Katolícky noviny. Toto vydanie je na konci občianskeho roka tradične zdvojeným
vydaním č. 51 - 52. Majú 24 stranovú magazínovú prílohu Vianoce a nástenný kalendár na
rok 2014 venovaný bl. Jánovi Pavlovi II.
POTULKY MESTOM: BAROKOVÉ KOŠICE + KOSTOL PREMONŠTRÁTOV (4.-5. január)
Pozývame vás na potulku o Košiciach spred 300 rokov, keď bol v móde barok.
Na záver potulky si s výkladom sprievodcu pozrieme aj barokový interiér Premonštrátskeho
kostola. Bižšie na : www.potulka.sk
VIANOCE
Narodenie Ježiša Krista - sviatky jeho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky - Vianoce
24. - 25. decembra oslávia na celom svete dve miliardy kresťanov. Presný dátum narodenia
Pána asi pred 2000 rokmi známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša
je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe odlišných tradícií slávia kresťania
rôznych cirkví Vianoce v rôznych termínoch. Katolíci, protestanti a časť pravoslávia slávia
Vianoce 25. decembra podľa gregoriánskeho kalendára. Časť pravoslávnych veriacich
oslavuje vianočné sviatky podľa juliánskeho kalendára 7. januára.
SVIATOK SVÄTEJ RODINY
Tento sviatok sa od r. 1969 slávi v nedeľu po Narodení Pána. Kult Svätej rodiny
(Ježiš, Mária a Jozef) má svoje korene už v stredoveku, ale do kresťanskej verejnosti prenikol
až začiatkom 17. storočia. Jedným z jeho horlivých šíriteľov bol sv. František Saleský
(1567 - 1622), ktorý predstavoval tri osoby Svätej rodiny ako zemský obraz nebeskej
Najsvätejšej Trojice. K tejto myšlienke pridali ďalší rozmer jezuiti vo Francúzsku, ktorí
ju dávali ako vzor kresťanských rodín. Vo francúzskej časti Kanady veľkým šíriteľom úcty
k Svätej rodine bol quebecký biskup Francois de Montmorency Laval (1623 - 1708).
Medzi podporovateľov kultu Svätej rodiny patrili aj pápeži Pius IX. (1846 - 1878) a Lev XIII.
(1878 - 1903), ale až Benedikt XV. v r. 1921 nariadil slávenie tohto sviatku pre celú Cirkev
(pôvodne sa slávil na prvú nedeľu po Zjavení Pána).
VIANOČNÉ PRIANIE
Rukám prácu, srdcu lásku, deťom láskavých rodičov, rodičom radosť z detí, všetkým hojnosť chleba, more šťastia, dobrých susedov, nezištných príbuzných, úsmev na tvári a Božie
požehnanie pre každý krok na celý Nový rok. Milostiplné a radostne prežívané Vianoce
a Nový rok vyprosujú v modlitbách Vaši duchovní otcovia.

