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Modlitba Panny Márie je veľmi krásna
a rozmanitá. Modlitba je rozhovor s Bohom
a Mária takýchto rozhovorov počas života
s Ježišom absolvovala určite veľké
množstvo. V Písme si môžeme všimnúť,
že Mária sa modlí k Bohu viacerými
spôsobmi, ale najviac ma zasiahla jej
odovzdanosť, kedy sa svojím „Nech sa mi
stane podľa tvojho slova,“ celá odovzdala
Bohu a na svet prichádza jej syn, ktorý je
„cesta, pravda a život“ a prichádza „nájsť,
čo sa stratilo“. Stačilo, aby Panna Mária
povedala s úprimným srdcom svoje ÁNO
Bohu. Aj keď z počiatku nerozumela,
čo sa deje. Niekedy nerozumela ani
Ježišovým slovám ale „uchovávala ich
vo svojom srdci a premýšľala o nich.“
Koľkokrát sme aj my v situácií, ktorej
nerozumieme a nevidíme v nej zmysel?
Možno práve toto je cesta aj pre nás.
Uchovávať Ježišove slová vo svojom srdci
a premýšľať o nich. Prosiť o odvahu a silu.
A tak si kladiem otázku, či sa niekedy
nesnažíme mať v živote nad všetkými
situáciami, ktorým čelíme kontrolu. A keď sa
nám tieto situácie začnú vymykať spod
kontroly, upadáme do zúfalstva, cítime
sa prázdni a tak zraniteľní. Pýtam sa sám

Modlitba Panny Márie
seba, či by práve v takýchto situáciách
nestačilo naše pokorné ÁNO, či by práve
v takýchto situáciách nestačilo naše
pokorné ÁNO. ÁNO vykročeniu
do neznáma. Ale nie osamote. Vykročiť
do neznáma s dôverou v toho, ktorý pred
2000 rokmi dával voľbu Márii. Ona toto
ÁNO vyslovila. Voľbu povedať naše áno
a vykročiť do rizika samotného života je
niečo, čo nás môže posúvať ďalej.
Neostaňme stáť, ale vykročme!
Ak povieme ako Mária svoje áno, Boh aj
v nás bude môcť „splodiť svojho Syna“–
lásku, ktorá „nezávidí, nevypína sa, nie je
nehanebná, ale raduje sa z pravdy“
a budeme môcť spolu s Máriou zaspievať:
„Velebí moja duša Pána a môj duch jasá
v Bohu, mojom Spasiteľovi.“

Zdroj:
www.dominikani.sk



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
“To je prvá vec, ktorú potrebujeme: Cirkev,
ktorá kráča spolu a prechádza po cestách

života s horiacou fakľou Evanjelia.”
(13.9.2021, Dóm sv. Martina, Bratislava)

Poďakovanie a prosba
Chod našej farnosti môžete podporiť
vhodením svojho milodaru do pokladničiek
vzadu pri vstupe do chrámu alebo
elektronicky na číslo účtu:
IBAN: SK28 0900 00000000 82121833.
Ďakujeme!

Príprava prvoprĳímajúcich detí
V stredu 13.10. a v piatok 15.10.
o 17:00h. budú stretnutia prvoprĳímajúcich
detí s rodičmi v kostole Krista Kráľa podľa
skupín, do ktorých boli deti rozdelené.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa
podieľali na uskutočnení celonočného číta-
nia Božieho slova v našom Dóme.

Októbrová pobožnosť
Počas celého októbra sa pred každou večer-
nou sv. omšou od 17:45 h. modlíme posv.
ruženec.

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,- €

(Viacej sa dočítate na str. 2 - 3)

Katolícke Rádio Mária
Katolícke Rádio Mária si môžete naladiť na
Vašom rádiu v Košiciach na frekvencii 107,7
Mhz a v Prešove na frekvencii 107,5 Mhz.

Zaodejte sa do modlitby a spoznajte vieru Cirkvi
prostredníctvom katechéz a odpovede na otázky
osobného rozvoja. Bližšie inf. www.radiomaria.sk

Mládežnícke sv. omše
Pozývame všetkých mladých na mládežnícke a
birmovanecké sv. omše, ktoré sú v Dóme každý
štvrtok o 18:00 h. Príďte zažiť radosť z viery,
ktorá sa zdieľaním upevňuje a rastie.

Zbierka na Rádio Lumen z 19.9.
Dóm sv. Alžbety - 348,00 €

Uršulínky - 0,00 €
Krista Kráľa - 440,00 €
Dominikáni - 169,35 €
Jezuiti - 186,18 €
Spolu: 1 143,53 €

Mimoriadna zbierka veriacim na Kube z 26.9.
Dóm sv. Alžbety - 1 153,00 €

Uršulínky - 188,00 €
Seminár - 539,09 €

Krista Kráľa - 822,00 €
Dominikáni - 580,76 €
Jezuiti - 613,51 €
Spolu: 3 896,36 €

Kľakni aj Ty!
Pozývame Vás na pravidelné moderované
adorácie v Dóme sv. Alžbety, ktoré sa uskutočnia
každý mesiac vždy v druhý piatok mesiaca.
Cieľom tejto modlitby bude prosba o ukončenie
pandémie a prosba o požehnanie nášho mesta.

Prvá takáto adorácia bude na budúci piatok
8.10. po večernej sv. omši o 18:00 h.

Život vo farnosti:



Dišpenz od účasti na bohoslužbách
S platnosťou od 18. 9. 2021 až do odvolania
udeľujem dišpenz od povinnosti zúčastniť sa
sv. omše v nedeľu a v prikázaný sviatok
pre sv. omše v nedeľu a v prikázaný sviatok
pre veriacich Košickej arcidiecézy pokiaľ sa
nachádzajú podľa platného COVID automatu
v 1. až 3. stupni ohrozenia a účasť na
eucharistickom slávení nie je možná pre
limitovaný počet veriacich na bohoslužbe.

Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita

Viac o zájazde do Libanonu:
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,- €

Svoj prípadný záujem vyjadrite na:

awertravel@awertravel.sk
Pozvánka
V sobotu 9.10. od 8:30 do 16:30
v Diecéznom centre v Žiline, ul. Jána
Kalinčiaka 1, sa uskutoční Celonárodné
stretnutie spolupracovníkov kurzov príprav
na manželstvo. Zúčastniť sa môžete
prezenčne alebo online formou. Prípadný
záujem prejavte na rodina@kbs.sk.

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.

Liturgický prehľad na 27. nedeľu
v Cezročnom období “B”

Pondelok
4. október

Sv. František z Assisi
spomienka

Utorok
5. október

Sv. Faustína Kowalská
ľub. spomienka

Streda
6. október

Streda, Cezročné obd.
27. týždeň

Štvrtok
7. október

Ružencová Panna Mária
spomienka

Piatok
8. október

Piatok, Cezročné obd.
27. týždeň

Sobota
9. október

Sobota, Cezročné obd.
27. týždeň

Nedeľa
10. október

28. nedeľa v Cezročnom
obd.



Čaute deti! Viete ako sa
končí táto Ježišova veta?
Veď kto nie je proti nám,
Odpoveď zistíte, ak náj-
dete všetky nasledujúce
slová v osemsmerovke.

APOŠTOL, DUCH,
HODIŤ, HRIECH, JEŽIŠ,
KAMEŇ, KRISTUS,
KRÁĽOVSTVO, KRÍŽ,
MALIČKÝ, MORE,

NOHA, OHEŇ, OTEC,
PEKLO, POHORŠIŤ,
RUKA, UČENÍK, UČITEĽ,
VIERA, ZÁZRAK


