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Príspevok na vydanie: 0,10€

30. SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH
"Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec" (Lk 6,36).
"Stojme pri trpiacich, kráčajme cestou lásky."
MOTTO POSOLSTVA PÁPEŽA FRANTIŠKA K 30. SVETOVÉMU DŇU CHORÝCH,
KTORÝ CIRKEV SLÁVI 11. FEBRUÁRA – V DEŇ LITURGICKEJ SPOMIENKY PANNY MÁRIE LURDSKEJ.

VEDOMIE DÔSTOJNOSTI
A ZODPOVEDNOSTI ZDRAVOTNÍKA
„Drahí zdravotnícki pracovníci, vaša služba chorým,
vykonávaná s láskou a kompetentnosťou, presahuje
hranice vašej profesie a stáva sa poslaním. Vaše
ruky dotýkajúce sa trpiaceho Kristovho tela môžu
byť znamením milosrdných rúk Otca. Buďte
si vedomí veľkej dôstojnosti vášho povolania, ako
aj zodpovednosti, ktorá z neho vyplýva.“

NEMOCNICE AKO DOMY MILOSRDENSTVA
„V niektorých krajinách je primeraná starostlivosť
stále luxusom. V tejto súvislosti by som chcel
znovu potvrdiť význam katolíckych zdravotníckych
zariadení: sú vzácnym pokladom, ktorý treba
chrániť a podporovať; ich prítomnosť sa v dejinách
Cirkvi vyznačovala tým, že boli nablízku tým
najchudobnejším chorým a boli pozorné k tým
najzabudnutejším situáciám. Koľko zakladateľov
rehoľných rodín vedelo načúvať volaniu bratov
a sestier, ktorí nemali prístup k starostlivosti alebo
sa s nimi zle zaobchádzalo a robili všetko pre to, aby
im slúžili!

NAVŠTEVOVAŤ CHORÝCH JE KRISTOVA
VÝZVA PRE KAŽDÉHO
„Ak najhoršou diskrimináciou, ktorou trpia
chudobní - a chorí sú chudobní na zdravie -,
je nedostatok duchovnej pozornosti, nemôžeme im
neponúknuť blízkosť Boha, jeho požehnanie, jeho
Slovo, slávenie sviatostí a pozvanie na cestu rastu
a dozrievania vo viere. V tejto súvislosti by som
chcel pripomenúť, že blízkosť chorým a pastoračná
starostlivosť o nich nie je len úlohou niekoľkých
osobitne vyhradených služobníkov. Navštevovať
chorých je výzvou, ktorú Kristus adresoval všetkým
svojim učeníkom. Koľko chorých a koľko seniorov
žije doma a čaká na návštevu! Služba útechy
je úlohou každého pokrsteného človeka, ktorý má
na pamäti Ježišove slová: „Bol som chorý a navštívili
ste ma“ (Mt 25,36).“

Pápež František

Farské oznamy
PRÍPRAVA NA SVIATOSTI
Prvoprijímajúci

Birmovanci
Katechumeni

•

Prvoprijímajúce deti sa stretnú v stredy 9.2. a 16.2. a v piatky 11.2. a 18.2.
o 17:00 v Kostole Krista Kráľa podľa rozdelenia do jednotlivých skupiniek.

•

Príprava na sviatosť birmovania pokračuje mládežníckymi sv. omšami
s katechézami 10. a 17. februára 2022 v Dóme sv. Alžbety o 18:00 h.
Každý deň Vás pozývame sa na chvíľu zastaviť a zamyslieť sa nad BIRMOPULZOM, ktorý nájdete na našom Facebooku @mladez.svalzbety.

•
•

Stretnutie katechumenov bude po dohode s animátormi skupín.

PODMIENKY SLÁVENIA BOHOSLUŽIEB

INDIVIDUÁLNA PASTORÁCIA

60 rokov, ktorí sa cítia chorí a zoslabnutí starobou.
Sviatosť pomazania chorých môžu prijať aj všetci
mladší, ktorí na to majú dôvod. Nezabudnime,
že sviatoť pomazania chorých máme prijímať
v milosti posväcujúcej, preto Vám odporúčame
aj pristúpenie k sviatosti zmierenia.

Denne od 16:30 do 17:30 h.
Sväté prijímanie sa rozdáva o 16:30, 17:00 a 17:30 h.

MODEROVANÁ ADORÁCIA
11. február 2022

Aktuálne podmienky k sláveniu bohoslužieb nájdete
na našej farskej stránke www.domsvalzbety.sk alebo
na www.tkkbs.sk.

ONLINE SV. OMŠE
Prenosy sv. omší z katedrály môžete sledovať
prostredníctvom siete Antik (e-kostol).
PO - SO: 18:00 h.
NE: 15:00 a 18:00 h.
Prenosy detských sv. omší z Uršulínskeho kostola
nájdete na YouTube kanáli Uršulínske deti Košice.
NE: 10:00 h.

JARNÁ ŠKOLA SNÚBENCOV
Spúšťame prihlasovanie na Školu snúbencov – kurz
prípravy na manželstvo pre náročnejších, ktorí vedú
intenzívnu starostlivosť o svoj duchovný život. Kurz
pozostáva z 9 večerných stretnutí, 1 stretnutie
trvá cca 2,5 – 3 hod. Vhodný je pre študentov VŠ
i pracujúcich.
Kurz začne pravdepodobne v marci, len čo sa
prihlási dostatočný počet snúbencov na vytvorenie
skupinky. Viac sa dočítate na webových stránkach
Arcidiecézneho centra pre rodinu:
www.rodinake.sk.

SPOMIENKA PREBLAHOSLAVENEJ
PANNY MÁRE LURDSKEJ 11.2.2022
V piatok 11. februára si v liturgickom kalendári
pripomenieme Preblahoslavenú Pannu Máriu
Lurdskú, zároveň je tento deň 30. svetovým
dňom chorých. Pri všetkých sv. omšiach v Dóme
aj v Uršulínskom kostole budeme udeľovať
sviatosť pomazania chorých všetkým starším nad

Pozývame Vás na moderovanú adoráciu, ktorá bude
v piatok 11. 2. po večernej sv. omši o 18:00 h. v Dóme
sv. Ažbety.

MLÁDEŽNÍCKE SV. OMŠE
Pozývame všetkých na mládežnícke sväté
omše, ktoré budú 10.2. a 17.2. o 18:00 h.
v Dóme sv. Alžbety s katechézami na témy:
Sviatosti - talizmany, povery či živá prítomnosť?
a
Kresťanská iniciácia alias život s Bohom.

DRUHÉ STRETNUTIE FARSKÉHO
SYNODÁLNEHO SPOLOČENSTVA
Druhé synodálne stretnutie v našej farnosti
sa uskutočnÍ 16.2.2022 o 18:00 h. na farskom úrade.

JARNÉ PRÁZDNINY
Počas jarných prázdnin 21. - 25.2. nebude prebiehať
príprava prvoprijímajúcich detí a nebude ani
mládežnícka sv. omša.

PONUKA SUVENÍROV A PUBLIKÁCIÍ
NAŠEJ FARNOSTI
Ponúkame Vám suveníry a publikácie našej farnosti:
•
pamätná zberateľská bankovka - suvenír vydaná z príležitosti návštevy Svätého Otca
v Košiciach: milodar 5€,
•
kniha vydaná našou farnosťou: Rozjímania
na nedele pôstneho obdobia v čase

pandémie s modlitbou ku piatim ranám
nášho Pána: milodar 7€.
Všetky nami uvedené sumy za suveníry predstavujú
odporúčané milodary, ktoré budú použité
na podporu a prevádzku Farnosti sv. Alžbety.

V prípade záujmu o akýkoľvek suvenír kontaktujte:
•
tomas.harbulak@domsvalzbety.sk,
•
0915 922 099.

LITURGICKÝ PREHĽAD
PO 7.2

Pondelok 5. týždňa v Cezročnom období

PO 14.2.

Pondelok 6. týždňa v Cezročnom období
alebo votívna sv. omša o svätých Cyrilovi,
mníchovi, a Metodovi, biskupovi,
patrónoch Európy

UT 8.2.

Utorok 5. týždňa v Cezročnom období
Svätého Hieronyma Emilianiho
Svätej Jozefíny Bakhity, panny

UT 15.2.

Utorok 6. týždňa v Cezročnom období

ST 9.2.

Streda 5. týždňa v Cezročnom období

ST 16.2.

Streda 6. týždňa v Cezročnom období

ŠT 10.2.

Svätej Školastiky, panny

ŠT 17.2.

Štvrtok 6. týždňa v Cezročnom období
Siedmych svätých zakladateľov
Rehole služobníkov preblahoslavenej
Panny Márie

PIA 11.2.

Piatok 5. týždňa v Cezročnom období
Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej

PIA 18.2.

Piatok 6. týždňa v Cezročnom období

SO 12.2.

Sobota 5. týždňa v Cezročnom období
Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu

SO 19.2.

Sobota 6. týždňa v Cezročnom období
Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu

NE 13.2.

ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Jer 17, 5-8 I Ž 1, 1-2. 3. 4+6
1 Kor 15, 12. 16-20 I Lk 6, 17. 20-26

"Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú
odmenu v nebi!" (Lk 6,23)

NE 20.2.

SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
1 Sam 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23 I Ž 103, 1-2. 3-4. 8+10. 12-13
1 Kor 15, 45-49 I Lk 6, 27-38

"Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!"
(Lk 6, 37)

Detské okienko
Ježišovi učeníci boli najskôr
rybármi. Kým sa k nim však Ježiš
nepridal, nič nechytili. Napriek
nezdaru Hoale počúvli, skúsili
to na Jeho slovo znovu a chytili
mnoho rýb.
Viete spočítať, koľko ich je na
obrázku? Môžete ho aj vyfarbiť :).

NA OBRÁZKU JE

RYBYČIEK
FARSKÁ KANCELÁRIA

Pondelok - Štvrtok

10:00 - 12:00 I 15:00 - 17:00 (streda do 17:30)

Piatok

10:00 - 12:00

KONTAKT
www.domsvalzbety.sk
+421 55 622 15 55
domsvalzbety@gmail.com
@dom.rimkat.sk @mladez.svalzbety

IBAN SK28 0900 0000 0000 82121833

