list

ˇ
Alzbetin

10

Týždenný
informačník
Farnosti
sv. Alžbety
Košice

27. Marec - 3. Apríl 2022
Príspevok na vydanie: 0,10€

Život s Alžbetou - marec 2022
•
•
•
•
•
•

V druhý piatok v mesiaci sme sa spoločne modlili za mier na Ukrajine počas tradičnej moderovanej
adorácie.
Krížové cesty sa počas pôstnych piatkov v katedrále modlili rehoľné spoločenstvá, žiaci a učitelia
SZŠ sv. Alžbety, rodiny a mládež.
Dňa 12. marca sa v Dóme sv. Alžbety uskutočnil benefičný koncert pre Ukrajinu, na ktorom vystúpil
aj Zbor sv. Cecílie.
Na farskom úrade sa stretli nielen naši farníci na ďalšom synodálnom stretnutí, ktorého témou
bolo Vyjadrenie názoru.
22. marca bola tradičná sv. omša ku cti sv. Charbela s pomazaním svätocharbelským olejom.
V priestoroch farskej budovy boli a sú ubytovávané rodiny, ktoré utekajú pred vojnou na Ukrajine.

•
•
•
•
•

•
•

Naši mladí si pre Vás vyrobili pôstne kalendáre, ktoré ste si mohli za dobrovoľný príspevok zakúpiť
v katedrále počas popolcovej stredy.
Na začiatku marca pán dekan slávnostne požehnal a otvoril priestory Slovenského katolíckeho
kruhu, ktoré sú určené na pastoráciu našej mládeže. V priebehu tohto mesiaca sa tu uskutočnilo
už niekoľko katechéz či stretiek, pri ktorých nechýbali mini pingpongové súťaže.
Počas mládežníckych sv. omší zazneli katechézy na témy: „Eucharistia: katolícky FAST FOOD?“,
„Prorok Jonáš a podoby smrti“.
Mladí z mládežníckeho zboru si pre pána dekana pripravili milé meninové prekvapenie.
Dievčatá si pripravili kreatívne soboty pre deti z Ukrajiny, ktoré sú toho času ubytované
v kňazskom seminári.

Prvoprijímajúce deti sa okrem tradičných sv. omší s katechézou stretli na tzv. veľkom stretku,
ktorého témou bola Euccharistia.
Rodičia prvoprijímajúcich detí mali možnosť stretnutia spojeného s prednáškou pani psychologičky
Ivany Mocákovej.

Farské oznamy
PRÍPRAVA NA SVIATOSTI

•

Prvoprijímajúci

•
•

Birmovanci
Katechumeni

•
•

V rámci prípravy na prvé sv. prijímanie sa 1. apríla 2022 o 17:15 h. uskutoční
krížová cesta prvoprijímajúcich detí v Dóme sv. Alžbety. Prosíme rodičov,
aby sa spolu so svojimi deťmi tejto krížovej cesty zúčastnili.
Zvyčajné sv. omše za účasti detí v Kostole Krista Kráľa sa 30.3. ani 1.4.
neuskutočnia.
Príprava na sviatosť birmovania pokračuje mládežníckou svätou omšou
s katechézou v Dóme sv. Alžbety, ktorá bude 31.3.2022 o 18:00 h.
Každý deň Vás pozývame sa na chvíľu zastaviť a zamyslieť sa nad
BIRMO-PULZOM, ktorý nájdete na našom Facebooku @mladez.svalzbety.
Stretnutie katechumenov bude po dohode s animátormi skupín.

KRÍŽOVÁ CESTA V PRÍRODE
Pozývame Vás na rodinnú krížovú cestu v prírode,
ktorá sa uskutoční v nedeľu 3.4.2022. O 14:30 h.
sa stretneme pri materskej škôlke v Kavečanoch.
Tešíme sa na vás.

KRÍŽOVÉ CESTY V KATEDRÁLE
Pozývame Vás na krížové cesty, ktoré budú v pôste
každý piatok o 17:15 h. v Dóme sv. Alžbety.
1.4. - prvoprijímajúce deti
8.4. - duchovní otcovia

MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
Všetkých pozývame na mládežnícku sv. omšu
31.3.2022 o 18:00 h. do Dómu sv. Alžbety.
TÉMA - Spoveď: sviatosť zmierenia či zranenia?

PRVÝ PIATOK V MESIACI
Tento týždeň je prvopiatkovým, spovedáme ako
zvyčajne, a to:
6:00 - 7:00 / 9:00 - 11:30 / 17:00 - 18:00 h.
Piatok 1. apríla 2022 je prvý piatok v mesiaci.

PRVONEDEĽNÁ ADORÁCIA
Prvonedeľná adorácia bude na záver sv. omše
3.3.2022 o 10:30 h. v Dóme sv. Alžbety.

ZBIERKA NA POMOC UKRAJINE
Z rozhodnutia KBS sa na Slovensku v nedeľu
3.4.2022 koná zbierka na pomoc Ukrajine.
Ďakujeme za Vašu štedrosť.

ORGANIZAČNÉ STRETNUTIE RODIČOV
PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ
V pondelok 4.4.2022 o 18:30 h. sa v Kostole Krista
Kráľa uskutoční organizačné stretnutie rodičov

prvoprijímajúcich detí.
Prosíme o účasť aspoň jedného z rodičov.

ĎAKOVNÁ PÚŤ DO RÍMA
V termíne od 28.4. do 30.4.2022 sa uskutoční letecká
ďakovná púť do Ríma.
•
Cena: 550€,
•
viac informácií nájdete na stránke
www.ke-arcidieceza.sk.

POMOC UKRAJINE
Stále máte možnosť prispieť na Ukrajinu zaslaním
darcovskej SMS v tvare DMS UKRAJINA na číslo 877.

REGISTRÁCIA UBYTOVACÍCH KAPACÍT
PRE UTEČENCOV
Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci
so Slovenskou katolíckou charitou a Maltézskou
pomocou
Slovensko
spustila
registráciu,
prostredníctvom ktorej budú charitní pracovníci
koordinovať ubytovacie kapacity pre utečencov
z Ukrajiny.
Registrácia ako aj bližšie informácie sú k dispozícii
na odkaze: www.tkkbs.sk/registraciaubytovania.

NOVÁ PUBLIKÁCIA
Dávame Vám do pozornosti novú publikáciu
príhovorov a kázní p. kardinála Jozefa Tomka, ktorú
si u nás môžete zakúpiť.

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.

VÝSTAVA OBRAZOV
Občianske združenie Maják nádeje v spolupráci
s autorkou obrazov Máriou Merreiderovou Vás
pozýva na vernisáž spojenú s predajom.
Otvorenie výstavy bude 11.4.2022 o 17:00 h.
Výstava potrvá od 11. do 13.4.2022 v priestoroch átria
TF Katolíckej univerzity, Hlavná 89, Košice.
Výstava ja spojená s predajom obrazov - výťažok
bude použitý na pomoc rodinám v núdzi.

LITURGICKÝ PREHĽAD
PO 28.3.

Pondelok po 4. pôstnej nedeli

Iz 65, 17-21 I Ž 30, 2+4. 5-6. 11-12a+13b
Jn 4, 43-54

UT 29.3.

Utorok po 4. pôstnej nedeli

Ez 47, 1-9. 12 I Ž 46, 2-3. 5-6. 8-9b
Jn 5, 1-3. 5-16

ST 30.3.

Streda po 4. pôstnej nedeli

Iz 49, 8-15 I Ž 145, 8-9. 13c-14. 17-18
Jn 5, 17-30

ŠT 31.3.

Štvrtok po 4. pôstnej nedeli

Ex 32, 7-14 I Ž 106, 19-20. 21-22. 23
Jn 5, 31-47

PIA 1.4.

Piatok po 4. pôstnej nedeli

Múd 2, 1a. 12-22 I Ž 34, 17-18. 19-20. 21+23
Jn 7, 1-2. 10. 25-30

SO 2.4.

Sobota po 4. pôstnej nedeli

Jer 11, 18-20 I Ž 7, 2-3. 9b-10. 11-12
Jn 7, 40-53

NE 3.4.

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Iz 43, 16-21 I Ž 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6
Flp 3, 8-14 I Jn 8, 1-11

Detské okienko

Náš dobrý nebeský Otec nás vždy
privíta s otvorenou náručou, aj keď
sa od Neho na chvíľu vzdialime.
Na obrázku stretnutia márnotratného
syna s milosrdným otcom sa ukrylo
osem predmetov. Dokážete ich nájsť
všetky?

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

