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Farské oznamy
Tel. č.: +421 55 622 15 55
E-mail: domsvalzbety@gmail.com

Otváracie časy:
Pondelok - Štvrtok

10:00 - 12:00 / 15:00 - 17:00 hod. (streda 17:30)

Piatok

10:00 - 12:00 hod.

Myšlienka pápeža Františka

“Nebuď väzňom hanby, pretože Boh sa za teba
nikdy nehanbí. On ťa miluje práve tam,

kde sa za seba hanbíš. A miluje Ťa vždy!”

Svetový deň migrantov a utečencov
Dnes je 107. Svetový deň migrantov a
utečencov.

ZBIERKA:
NEDEĽNÁ MIMORIADNAZBIERKAJE VENO-
VANÁPREPOTREBYCIRKVI NAKUBE

Túto zbierku vyhlásili slovenskí biskupi ako
odpoveď na pápežovu návštevu našej vlasti.

Prvopiatkové pobožnosti
Pozývame Vás k prvopiatkovej sv. spovedi,
môžete využiť ranné, dopoludňajšie aj večerné
spovedanie v Dóme.

Na záver nedeľnej sv. omše 3. 10. o 10:30 h.
bude eucharistická prvopiatková pobožnosť.

Príprava prvoprĳímajúcich detí
V stredu 29. 9. o 18:00 h. prebehne prvé
stretnutie prvoprĳímajúcich detí s rodičmi.
!!!Stretnutie bude v Dóme sv. Alžbety!!!

Hieronymova noc
V noci z piatka na sobotu (1.-2.10.) budeme
v Dóme čítať Božie slovo. Pozývame Vás
pookriať v Božej prítomnosti. Prihlásiť sa
k čítaniu Sv. Písma môžete cez eformulár
na našej internetovej stránke.
Program:
Piatok 1. 10.
18:00 h. - sv. omša, ktorú bude celebrovať
rektor kňazského seminára Štefan Novotný
00:00 - 1:00 h. moderovaná nočná adorácia
Sobota 2. 10.
5:30 h. mládežnícke ranné chvály
6:00 h. sv. omša

Odpust v Obišovciach
3. 10. o 10:30 h. bude odpust v diecéznej

svätyni v Obišovciach, ktorej bude predsedať
J. Em. Dominik kard. Duka (arcib. pražský). Viac
sa dočítate na www.farnostobisovce.sk

Odpustové slávnosti ku cti sv. Michala
Uršulínsky kostol 26. 9. o 10:00 h.
Kaplnka sv. Michala 29. 9. o 11:30 h.

V tieto dni môžete za obvyklých podmienok
v týchto kostoloch získať plnomocné odpustky.

Sv. omša ku cti sv. Václava
Český spolok pôsobiaci na území Košíc Vás
srdečne pozýva na sv. omšu ku cti českého
národného patróna. Kaplnka sv. Michala 28. 10.
o 16:00 h.

Októbrová pobožnosť
Počas celého októbra sa pred každou večernou
sv. omšou od 17:45 h. modlime posv. ruženec.

Pozvanie na divadelné predstavenie Rumcajs
Milé deti a rodičia. DKC Veritas Vás opäť pozýva
na divadelné predstavenie. Tentokrát nás navštívi
divadlo Clipperton so svojou rozprávkou Rum-
cajs. Veľmi sa na Vás tešíme. 3.10.2021
o 16:00 hod. v divadelnej sále DKC Veritas.
Vstupné: 1,5€.

Ponuka púte do Libanonu, rodiska sv. Šarbela
Ponúkame Vám možnosť pútnického zájazdu
do blízkovýchodného Libanonu, rodiska sv.
Šarbela, ale takisto krajiny, ktorá je svedkyňou
biblických udalostí.
Sprievodca: Mons. Ján Majerník
Termín: 17.10. – 23.10.2021 Cena: 500,- €

Život vo farnosti:



Viac o zájazde:
V cene je zahrnuté: letenka Viedeň – Bejrút,
Bejrút – Viedeň (eventuálne Budapešť –
Bejrút, Bejrút – Budapešť),
servisné poplatky (podľa aktuálnej ceny
pri objednaní cca 450,. €)

- transfer na letisko do a z Viedne 15,- €

- obslužné, ktoré predstavuje sumu 90,- €
(platí sa priamo sprievodcovi)

Možný príplatok:

- komplexné cestovné poistenie vrátane
storna zájazdu: poistné krytie do výšky 80 %
storno poplatku

- jednolôžková izba príplatok 125,- €

Nulová Eurovka - suvenír
Pri príležitosti návštevy Svätého Otca
Františka v Košiciach vydáva naša farnosť
pamätný suvenír s názvom: 0 € bankovka.
Obojstranný suvenír
v podobe bankovky bude niesť pamätný
portrét Svätého Otca Františka, za ktorým v
pozadí je situovaný hlavný oltár s detailom na
sochu sv. Alžbety Uhorskej. Na zadnej strane
je vyobrazená Košická katedrála z južného
pohľadu. Suvenír si môžete prevziať
za odporúčaný milodar v hodnote najmenej
5 €, ktorý je určený pre potreby našej košickej
katedrály.

Program zájazdu:
1. deň: zraz v Bratislave popoludní. Transfer
do Viedne, odlet do Bejrútu cez Atény.
Po prílete transfer na hotel, ubytovanie.
2.deň: Po raňajkách odchod do Jeita Grotto
(Džajta), je nádherný jaskynný komplex dlhý
cez deväť kilometrov. Jaskyňu objavil
v roku 1836 americký misionár William
Thompson. Priestor má unikátnu akustiku,
v roku 1969 tu koncertoval Karlheinz
Stockhausen. Údajne sa tu nachádza najväčší
stalaktit na svete, ktorý meria osem metrov.
Návšteva dôležitého pútnického
miesta Harissa, kde je umiestnená 15 tonová
bronzová socha Panny Márie, nazývaná
Libanonská Madona. V tesnej blízkosti
je moderná katedrála zo skla a betónu. Toto
miesto navštívil roku 1997 Sv. Otec Ján Pavol
II. Zastávka v Byblos - Fénicko-
hebrejský prístav Gebal udržoval v 3. tisícročí
pred Kristom obchodné styky s Egyptom.

Bývalú slávu Byblu dnes pripomínajú
mestské hradby s dvomi vstupnými bránami,
niekoľko chrámov a kráľovské hrobky.
Vznikla tam fénická abeceda.
Pokračujete do Annaya (Lurdy Blízkeho
Východu – hrob sv. Charbela). Večera,
ubytovanie.

3.deň: Po raňajkách návšteva údolia Bekaa
Valley. Cestou budete mať panoramatický
výhľad na Horu Hermon (v diskusiách
o historickom mieste Premenenia
sa môžeme stretnúť s názorom niektorých
autorov, ktorí neumiestňujú udalosť
Premenenia na horu Tábor, ale na niektorý
z vrchov pohoria Hermon. Dôležité však
zostáva, že dej príbehu Premenenia sa
odohráva na vysokom vrchu. Ľudia všetkých
kultúr a náboženstiev považovali hory
za posvätné miesta Božej prítomnosti.
Pri pohľade na vrchol hory si človek
uvedomoval, že miesto, kde sa nebo dotýka
zeme, musí byť miestom, kde Boh zostupuje
k človeku). Prvá zastávka bude Baalbek
s Jupiterovým, Bakchovým a Venušiným
chrámom. Patria k najväčším chrámovým
komplexom, aké boli na Blízkom východe
vybudované. Ďalej sa vydáte ku Chateau
Ksara, domovine vinárov a budete tu
degustovať miestne víno.

Liturgický prehľad na 26. nedeľu
v Cezročnom období “B”

Pondelok
27. september

Sv. Vincenta de Paul,
kňaza - spom.

Utorok
28. september

Sv. Václava alebo
Sv. Vavrinca Ruiza,

mučeníkov - ľub. spom.

Streda
29. september

(Odpust Kaplnka

sv. Michala 11:30h.)

Sv. Michala, Gabriela a
Rafaela, archanjelov-

sviatok

Štvrtok
30. september

Sv. Hieronyma, kňaza a
učiteľa Cirkvi - spom.

Piatok
1. október

(Hieronymova noc)

Sv. Terézie od Dieťaťa
Ježiša, panny a učiteľky

Cirkvi - spom.

Sobota
2. október

Svätých anjelov strážcov -
spom.

Nedeľa
3. október

27. nedeľa v Cezročnom
obd.



Zastávka na obed. Popoludní prehliadka
Anjar, sídla ummájovskych chalifov, ktoré
bolo obohnané ochranným valom a má
pravouhlý pôdorys (rozdelený 2 kolonádami).
Večera, ubytovanie.

4. deň: Po raňajkách navštívime rodisko
sv. Charbela. Narodil sa ako piate dieťa
nemajetných rodičov Antuna a Brigid
Makhlúfových katolíkov maronitského rítu.
Rodina žila v malej horskej dedine Bekaa
Kafra 140 km severne od Bejrútu. Vydáme
sa údolím Kadíša, zapísanom na listine
UNESCO, s radom historických kláštorov
k slávnym cédrovým lesom v blízkosti
mestečka Bšaré. „Božie cédre“
V nadmorskej výške okolo 2000 metrov
sa týči cez 400 velikánov, vo veku od 100
do 1000 rokov. Vek siedmych z nich, tzv.
biblických cédrov sa odhaduje na 1200 -
2000 rokov. Slávny kláštor der Mar Antonios
Kozhaya so slávnou jaskyňou sv. Antonína
a najstarším tlačiarenským lisom
na Prednom Východe. Večera, ubytovanie.

5. deň: Raňajky v hoteli. Navštívime staré
fénické prístavy. Naša prehliadka začína
návštevou mesta Sidon alebo Saïdy, tretieho
najväčšieho mesta v Libanone.

Podľa knihy Genesis, Sidon bol syn
Kanaána, vnuk Noa. Navštívime Sidonský
morský hrad. Potom pokračujeme
návštevou Tyru, ktorý je spojený
s dôležitými fázami ľudstva. Úžasní
navigátori a obchodníci, Feničania boli
povestní tým, že zrodili veľké osobnosti
mytológie vrátane Cadmosa, ktorému
sa pripisuje zavedenie abecedy do Grécka
a jeho sestry Európy, ktorá dala meno
európskemu kontinentu. Navštívime tiež
Maghdouche, kde Panna Mária čakala
na Ježiša, keď kázal v Sidone. Večera.

6.deň: Raňajky, voľný deň, kúpanie
sa v mori, relax, nákupy, večer rozlúčková
večera, ubytovanie až do odchodu
na letisko.

7.deň: Po polnoci odchod na letisko, odlet
cez Atény do Viedne
(s príletom o 9.35 hod.).

Pútnicky program je spojený
s každodennou svätou omšou.

Svoj prípadný záujem vyjadrite na:
awertravel@awertravel.sk

Svätý otec Charbel, Ty si sa zriekol
pôžitkov tohto sveta, žil si v pokore

a skrytosti v samote pustovne a teraz
prebývaš v nebeskej sláve.

Prihováraj sa za nás. Očisť naše
myšlienky i srdcia, upevni nás vo viere
a posilni našu vôľu. Rozpáľ v nás lásku
k Bohu i k blížnemu. Pomáhaj nám voliť

si dobro a vyhýbať sa zlu.
Chráň nás pred viditeľnými
i neviditeľnými nepriateľmi

a posilňuj nás vo všednosti dňa.
Mnohí ľudia na Tvoj príhovor

dostali od Boha dar uzdravenia duše
i tela, vyriešenie problémov v ľudsky
beznádejných situáciách. Zhliadni
na nás s láskou a ak je to v súlade
s Božou vôľou, vypros nám u Boha
milosť, o ktorú pokorne prosíme, no

predovšetkým nám všetkým pomáhaj
každodenne kráčať cestou svätosti

do večného života. Amen.

MODLITBA KU SV. CHARBELOVI


