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Na pohotovú odpoveď mládenca, ktorý
tvrdí, že od mladosti dodržiava všetky
prikázania, Ježiš odpovedá gestom
a slovom. Predovšetkým sa naňho uprene
pozerá pohľadom vyvolenia a lásky. Je to
jednoduché gesto, ale dostačujúce na to, aby
vystihlo Božiu lásku lepšie, ako všetky slová
sveta, tú lásku, ktorú od večnosti Boží Syn
zakúšal od svojho nebeského Otca,
a o ktorej rozprával celým svojím životom.

Po tomto pohľade nasleduje Ježišovo
povolanie: “Choď, predaj všetko, čo máš,
rozdaj chudobným a získaš poklad v nebi.
Potom, príď a nasleduj ma.” Rovnako ako to
urobil so Šimonom Petrom, Ondrejom,
Jakubom, Jánom, Matúšom (Mk 1, 16-20),
pozýva Ježiš tohto človeka, aby ho
nasledoval. Ježiš ponúka, nevnucuje,
vytvára priestor zdieľať jeho život. Toto
povolanie prekračuje Zákon a otvára
možnosť pre budovanie osobného vzťahu,
v ktorom sa ukrýva paradoxná ponuka spásy
artikulovaná slovami: “Kto by si chcel život
zachrániť, stratí ho, ale kto pre mňa
a evanjelium život stratí, zachráni si ho!”
(Mk 8, 35)

Smútok, ktorý naplnil mládenca bol
následkom tvrdého zistenia, že večný život
mu neprinesie striktné dodržiavanie

Poď a nasleduj ma!
Zákona a škrupulózne snaženie, ale Boh
sám, ktorý ponúka spásu ako dar. A preto
mládenec odchádza na prázdno, lebo
zistil, že mu nechýba žiadna maličkosť, ale
zásadná schopnosť uveriť, že Ježišova
láska vie dať zmysel celému ľudskému
životu.
Príbeh dnešnej nedele nás chce vystríhať
pred nebezpečenstvom oddania svojho
srdca darom. Boh je najväčším
bohatstvom, preto aj majetok je Božím
darom. Našou úlohou je lipnúť na Darcovi
darov, nie na dare samotnom. Ak svoju
lásku zameriame na dary, môže sa nám
stať, že sa napokon minieme s Darcom.

Zdroj:
Enzo Bianchi, Hlásej slovo



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
„Nezastavte sa!“, lebo keď sa Cirkev zastaví,
ochorie; keď sa biskupi zastavia, ochorie

Cirkev; keď sa kňazi zastavia, ochorie Boží ľud.
(15.9.2021, z homílie v Šaštíne)

Zbierka:
Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku
venovanú na misie.

Uršulínsky kostol: V nedeľu 17.10. bude
pravidelná zbierka na splatenie NOVÉHO
KÚRENIA. Všetkým darcom 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.

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

Ponuka púte do Libanonu
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,- €

(Viac sa dočítate na str. 3)

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.

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

Iniciačné sviatosti pre dospelých
Prvé stretnutie bude v piatok 22.10. o 19:00 h.
na farskom úrade (Hlavná 26).

Pozvánka pre deti
Milé deti, milí rodičia, pozývame Vás
na divadelné predstavenie do nášho
dominikánskeho kultúrneho centra Veritas
na dominikánskom námestí.
V nedeľu 17.10.2021 sa v divadelnej sále odohrá
rozprávka Janko Hraško a iné hraškoviny
z bábkového divadla v Košiciach. Všetci ste
srdečne pozvaní. Predstavenie začína o 16:00 h.
Vstupné je 1,50€.

Časopis Verbum
V sakristii Dómu sv. Alžbety aj Uršulínskeho
kostola vám ponúkame časopis Verbum, ktorý
napomáha rozvoju kresťanskej kultúry. V tomto
čísle sa môžete dočítať zaujímavé pohľady
na súčasné problémy našej spoločnosti aj Cirkvi.
Cena: 7€.

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.

Život vo farnosti:



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 vyjadritena:

awertravel@awertravel.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.

Oznam pre slobodných
Ste slobodný/slobodná a vo viere hľadáte
životného partnera? Príďte sa zoznámiť
s novými ľuďmi, ktorí rovnako ako vy, túžia
vstúpiť do sviatostného manželstva, na speed
dating katRande, 12. októbra o 18.hod.,
v DKC Veritas, Dominkánske námestie,
Košice. Podrobnejšie informácie o tom, čo je
to speed dating katRande a registračný
formulár nájdete na plagáte v kostole alebo na
stránke: katRande.org alebo na Vyveska.sk

Môžu byť moje vzťahy lepšie?
Túžite investovať do kvality svojho súčasného
alebo budúceho vzťahu? Chcete sa vyhnúť
zbytočným zraneniam? Záleží vám na vašej
komunikácii? Chodíte s niekym? Pozývame
vás na online Workshop pre mladých,
zaľúbených, páry aj jednotlivcov.
Dátum konania: 11.10.2021, online.
Viac na www.familygarden.sk.

Liturgický prehľad na 28. nedeľu
v Cezročnom období “B”

Pondelok
11. október

Sv. Jána XXIII.
spomienka

Utorok
12. október

Urorok 28. týždňa
v Cezročnom období

Streda
13. október

Streda 28. týždňa
v Cezročnom období

Štvrtok
14. október

Štvrtok 28. týždňa
v Cezročnom období

Piatok
15. október

Sv. Terézie z Avily
spomienka

Sobota
16. október

Sobota 28. týždňa
v Cezročnom období

Nedeľa
17. október

29. nedeľa
v Cezročnom období



OKIENKO PRE NAJMENŠÍCH

Čaute! Za Ježišom prišiel
bohatý mladý muž a chcel
vedieť, čo má robiť, aby mal
večný život.

Mládencovi sa Ježišova rada
nepáčila, lebo sa mal vzdať
svojho majetku. Pamätáte si,
čo po mladíkovom odchode
povedal Ježiš učeníkom?

Obrázky vám napovedia.

A aby ste sa aj trochu zabavili,
nájdite medzi 6 rozdielov.

Program Amoris
Program AMORIS je určený pre všetkých
manželov, ktorým na ich vzťahu záleží a chcú
na ňom priebežne pracovať ako aj pre tých,
ktorí pociťujú vo vzťahu nejaké ťažkosti napr.
časté nedorozumenia v komunikácii,
nedôveru, nejednotu v niektorých dôležitých
oblastiach ako je výchova detí, náboženský
život, financie či intímny život.

Aký bude program stretnutí
(čo môžeme povedať)?
Základom programu sú tri motivačné
prednášky skúsených manželských párov
zamerané na lepšie poznanie a pochopenie
manželského partnera, na posilnenie dôvery
v manželskom vzťahu a na zlepšenie
komunikácie a intímneho života. Účastnícke
páry budú mať po každej prednáške dostatok
priestoru a podnetov na dialóg vo dvojici
a budú mať k dispozícii aj pripravené
manželské páry, s ktorými sa budú môcť
aj porozprávať, ak by mali o to záujem.

Kedy? 10., 17. a 24. október
Kde? Gymnázium Tomáša Akvinského,
Košice
O koľkej? o 16:00 h.

O vaše deti sa postarajú pripravení animátori.


