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„Vyjadrenie názoru.“ Začnime Slovom, ktoré má moc. Ježiš ako vtelené Slovo. Tajomstvo vtelenia 
ma privádza k úžasu nad veľkoleposťou Boha. Božie Slovo sa stalo a prebývalo medzi ľuďmi. 
Ježišova prítomnosť medzi ľuďmi bola veľkolepým skutkom. Ježiš ako vtelené slovo priniesol 
ľuďom radostnú zvesť. Seba potvrdzoval slovom, ktoré konal. Ohlasoval lásku k blížnemu, 
nabádal k blahosklonnosti. Mal spoluúčasť na údele núdzneho človeka. A svoje poslanie dovŕšil 
dokonalou obetou na kríži. A nakoniec svoju moc potvrdil zmŕtvychvstaním. Je Slovom a jeho 
slová majú moc. Božie slová sú mocné a účinné. Boh stvoril svet z lásky k človeku. Vybudoval 
ho svojím mocným slovom. Boh povedal a stalo sa.

A čo naše ľudské slová? Za celý svoj život vypovieme veľa slov. Sú to budujúce slová? Slová šíriace 
pokoj a lásku? Slová hľadajúce a uskutočňujúce Božiu vôľu? Slová vedúce k rastu? Ako je to 
s našimi slovami?
Slovami môžeme budovať aj rúcať, povzbudiť aj pohaniť, ošetriť aj zraniť. Prečo vieme slovami 
ublížiť? Myslím si, že hovoríme príliš veľa a konáme menej ako by sme mohli. Chceme, aby tí 
druhí konali, aby sa tí druhí snažili, aby nás tí druhí pozorne počúvali, aby tí druhí... Veľa hovoríme 
a na skutky už neostáva priestor, čas či chuť. Slová Boha sú späté so skutkami. Boh povedal 
a stalo sa, Ježiš povedal a diali sa zázraky. Aj naše slová by mali byť skutočné a uskutočňujúce. 
Silou slova by mala byť kreácia doladená harmóniou.
Slovo, ktoré sa stalo telom, má moc priviesť nás k pravému zmyslu života. Ak sa naučíme počúvať 
a uskutočňovať Božie slovo v našich životoch, môžeme vyjsť do sveta. Vtedy dokážeme hlásať 
slová, ktoré majú moc. Budeme schopní vyriecť slová, premieňajúce svet. Dokážeme hovoriť 
slová, budujúce Cirkev. Budú to slová, ktoré vytvoria súzvuk a súlad. Sme pripravení na to, aby 
sme počúvali a uskutočňovali Božie slovo v našich životoch?
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Zo zamyslenia k druhému synodálnemu stretnutiu



Farské oznamy
PRÍPRAVA NA SVIATOSTI

Prvoprijímajúci • Príprava na prvé sv. prijímanie bude pokračovať v stredu 16.3. a v piatok 18.3. 
v Kostole Krista Kráľa podľa rozdelenia do jednotlivých skupiniek.

Birmovanci

• Príprava na sv. birmovania pokračuje mládežníckou svätou omšou 
s katechézou v Dóme sv. Alžbety, ktorá bude 17.3.2022 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. 

Katechumeni • Stretnutie katechumenov bude po dohode s animátormi skupín.

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.

KRÍŽOVÉ CESTY V KATEDRÁLE
Pozývame Vás na krížové cesty, ktoré budú v pôste 
každý piatok o 17:15 h.

18.3. - mládež
25.3. - rodiny

1.4. - prvoprijímajúce deti
8.4. - duchovní otcovia

PRESUNUTÁ SV. OMŠA
Z dôvodu benefičného koncertu v nedeľu 13.3.2022 o 
18:00 h. sv. omša v Dóme nebude! Pridávajú sa omše 
v Kaplnke sv. Michala o 18:00 h. a v Uršulínskom 
kostole o 18:15 h. Za pochopenie ďakujeme!

KONCERT PRE UKRAJINU
Pozývame Vás na konceret pre Ukrajinu, ktorý sa 
uskutoční 18.3.2022 o 18:00 h. v Dóme sv. Alžebty.
Koncert sa uskutoční pod záštitou prezidentky 
Slovenskej republiky pani Zuzany Čaputovej.
Dobrovoľné vstupné bude venované organizáciám 
pomáhajúcim vojnovým utečencom.

TRETIE STRETNUTIE FARSKÉHO 
SYNODÁLNEHO SPOLOČENSTVA

Tretie synodálne stretnutie v našej farnosti 
sa uskutočnÍ  16.3.2022 o 18:00 h. na farskom úrade. 

MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
Všetkých pozývame na mládežnícku sv. omšu 
17.3.2022 o 18:00 h. do Dómu sv. Alžbety.

TÉMA - Spoveď: sviatosť zmierenia či zranenia?

SV. OMŠA KU CTI SV. CHARBELA
V utorok 22.3.2022 o 18:00 h. bude tradičná sv. omša 
ku cti sv. Charbela. Pri sv. omši bude zbierka na nový 
relikviár, ktorý bol prinesený z Libanonu.

ZBIERKY
• Druhá pôstna nedeľa (13.3.2022): 

zbierka na kúrenie - Uršulínsky kostol. 

Za predaj ručne vyrobených pôstnych kalendárov 
z rúk našej mládeže sa vyzbieralo 435,37€. Tieto 
peniaze budú využité na podporu pastorácie našich 
mladých. Za Vašu štedrosť a podporu Vám úprimne 
ďakujeme!

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.

PONUKA SUVENÍROV A PUBLIKÁCIÍ 
NAŠEJ FARNOSTI

• Kniha vydaná našou farnosťou: Rozjímania  
na nedele pôstneho obdobia v čase 

ZBIERKA NA CHARITU (6.3.2022)

Dóm sv. Alžbebty 1 394 €

Kaplnka sv. Michala 24,60€

Uršulínky 860,90 €

Krista Kráľa 882 €

Dominikáni 1 498,67 €

Jezuiti 948 €

Geriatria 200 €

Seminárny kostol 1 280,54 €

SPOLU 7 088,71 €



pandémie s modlitbou ku piatim ranám 
nášho Pána: milodar 7€.

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

MODLITBOVÉ TROJDNIE MATIEK
V dňoch 25.3. - 27.3. 2022 sa v Kostole Najsvätejšieho 
Srdca Ježišovho (Komenského 14) po dlhšej 
prestávke opäť uskutoční modlitbové trojdnie 
spoločenstva Modlitieb matiek, aby spoločnými 
modlitbami mohli aj matky prosiť za mier a pokoj 
vo svete. V piatok a v sobotu stretnutie začne 
o 17:00 h., v nedeľu o 15:00 h.

SÚŤAŽ
Vyhlásenie 15. ročníka prestížnej súťaže Kultúrna 
pamiatka roka – FÉNIX sa uskutočnilo 2. novembra 
2021. Jedná sa o súťaž, ktorá inšpiruje, motivuje 
a podporuje vlastníkov cenných kultúrnych 
pamiatok v neľahkom úsilí o ich záchranu a obnovu. 
Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo kultúry 

SR, generálnym partnerom súťaže je Nadácia 
SPP;  partnerom súťaže Slovenský plynárenský 
priemysel a.s.  a mediálnych partnerom je RTVS. 
Poslaním súťaže je podporovať ochranu kultúrneho 
dedičstva Slovenskej republiky. Cieľom súťaže 
je oceniť prístup vlastníkov pamiatok a prínos 
iných zainteresovaných subjektov k ochrane 
pamiatkových hodnôt a prezentovať tieto pamiatky 
širokej verejnosti. 
Rímskokatolícka farnosť sv. Alžbety Uhorskej, 
Košice sa do súťaže zapojila podaním žiadosti 
o zaradenie do súťaže národnej kultúrnej pamiatky 
-  Oltár bočný sv. Antona Paduánskeho č. ÚZPF SR 
847/1-10, ktorý bol v rokoch 2019-2021 komplexne 
zreštaurovaný. Hlasovanie verejnosti za najkrajšiu 
obnovenú/zreštaurovanú pamiatku bude spustené 
14. marca 2022. Milí veriaci našej farnosti i celých 
Košíc a okolia, uchádzame sa o Vašu priazeň 
a prosíme Vás, aby ste nás v tejto súťaži o získanie 
ceny Kultúrna pamiatka roka – FÉNIX svojim 
hlasovaním podporili. Príbeh tejto pamiatky bude 
zverejnený na web stránke kpr-fenix.sk od momentu 
spustenia verejného online hlasovania.



LITURGICKÝ PREHĽAD
PO 14.3. Pondelok po 2. pôstnej nedeli Dan 9, 4b-10 I Ž 79, 8. 9. 11. 13

Lk 6, 36-38

UT 15.3. Utorok po 2. pôstnej nedeli Iz 1, 10. 16-20 I Ž 50, 8-9. 16b-17. 21ab+23
Mt 23, 1-12

ST 16.3. Streda po 2. pôstnej nedeli Jer 18, 18-20 I Ž 31, 5-6. 14. 15-16
Mt 20, 17-28

ŠT 17.3. Štvrtok po 2. pôstnej nedeli Jer 17, 5-10 I Ž 1, 1-2. 3. 4+6
Lk 16, 19-31

PIA 18.3. Piatok po 2. pôstnej nedeli
Gn 37, 3-4. 12-13a. 17b-28
Ž 105, 16-17. 18-19. 20-21

Mt 21, 33-43. 45-46

SO 19.3. SVÄTÉHO JOZEFA,
ženícha Preblahoslavenej Panny Márie

2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16
Ž 89, 2-3. 4-5. 27+29

Rim 4, 13. 16-18. 22 I Mt 1, 16. 18-21. 24a

NE  20.3. TRETIA PÔSTNA NEDEĽA Ex 3, 1-8a. 13-15 I Ž 103, 1-2. 3-4. 6-7. 8+11
1 Kor 10, 1-6. 10-12 I Lk 13, 1-9

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 

Detské okienko
V nedeľnom evanjeliu môžeme čítať 
o tom, ako sa Ježiš s tromi učeníkmi išiel 
modliť na vrch. Tam sa potom zmenil 
a rozprával s ďalšími dvoma mužmi. 
Dokážete nájsť cestu bludiskom 
až k Ježišovi a dvom ďalším mužom? 
Pamätáte si, ako sa muži volali?


