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Modlitba Sv. Otca Františka

Odpusť nám vojnu, Pane.
Pane Ježišu Kriste, Syn Boží, buď milosrdný 

nám hriešnikom.
Pane Ježišu, narodený pod kyjevskými bombami, 

zmiluj sa nad nami.
Pane Ježišu, ktorý si zomrel v náručí matky v bunkri 

v Charkove, zmiluj sa nad nami.
Pane Ježišu, ktorý si ako dvadsaťročný odvelený na front, 

zmiluj sa nad nami.
Pane Ježišu, ktorý ešte stále vidíš ozbrojené ruky v tieni 

svojho kríža, zmiluj sa nad nami!
Odpusť nám, Pane. Odpusť nám, ak neuspokojac sa 
s klincami, ktorými sme prebodli tvoju ruku, naďalej 

uhášame svoj smäd krvou zabitých, 
rozdrásaných zbraňami.

Odpusť nám, ak sa tieto ruky, ktoré si stvoril na to, 
aby chránili, stali nástrojmi smrti.

Odpusť nám, Pane, ak pokračujeme v zabíjaní nášho brata, 
odpusť nám, ak aj naďalej ako Kain dvíhame kamene 
z nášho poľa, aby sme zabili Ábela. Odpusť nám, ak si 

naďalej ospravedlňujeme našu krutosť únavou, ak svojou 
bolesťou legitimizujeme krutosť našich činov.

Odpusť nám vojnu, Pane. Odpusť nám vojnu, Pane.
Pane Ježišu Kriste, Syn Boží, úpenlivo ťa prosíme! 

Zastav Kainovu ruku!
Osvieť naše svedomie, nie naša vôľa nech sa stane, 

neponechaj nás napospas našim činom!
Zastav nás, Pane, zastav nás! A keď zastavíš Kainovu ruku, 

ujmi sa aj jeho. Je to náš brat. Ó Pane, zabrzdi násilie! 
Zastav nás, Pane!

Amen.



Farské oznamy

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.

25.3. - mládež
1.4. - prvoprijímajúce deti

8.4. - duchovní otcovia

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.

STRETNUTIE RODIČOV 
PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ

V stredu 23.3. sa o 18:00 h. v Kostole Krista Kráľa 
uskutoční spoločné stretnutie pre všetkých rodičov 
prvoprijímajúcich detí s prednáškou psychológa.

MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
Všetkých pozývame na mládežnícku sv. omšu 
24.3.2022 o 18:00 h. do Dómu sv. Alžbety.

TÉMA - Spoveď: sviatosť zmierenia či zranenia?

SLÁVNOSŤ ZVESTOVANIA PÁNA 
25. MAREC 2022

V piatok 25. marca 2022 slávime slávnosť Zvestvania 
Pána, v tento deň budeme v našej farnosti sláviť 
sv. omše ako zvyčajne:

Dóm sv. Alžbety:
6:00, 7:00, 15:00 a 18:00 h.

Uršulínsky kostol:
8:00 a 15:45 h.
Krista Kráľa:

7:00 a 17:00 h.
V tento deň pri recitovaní slov Kréda: “a mocou 
Ducha Svätého…” alebo “ktorý sa počal z Márie 
Panny…” pokľakáme na obe kolená.

Povečernej sv. omši v katedrále Vás zároveň 
pozývame na spoločnú moderovanú modlitbu 
posvätného ruženca za ukončenie vojny na 
Ukrajine. Touto modlitbou sa pripojíme k zasväteniu 
Ruska Panne Márii, ktoré iniciuje pápež František.

DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA
Tohtoročné slávenie Dňa počatého dieťaťa 
je zvlášť aktuálne, lebo kvôli vojne na Ukrajine 
si silnejšie uvedomujeme zlo, akým je násilný útok 
na druhého človeka. Deň počatého dieťaťa slúži 
na prebudenie často neprebudeného či umlčaného 
vedomia o dôstojnosti každého človeka od počatia 
po prirodzenú smrť.

Košické slávenie Dňa počatého života začne 
v nedeľu 20. marca 2022. Pozývame všetkých 
ľudí dobrej vôle, aby sa pridali k doterajším, často 
unaveným dobrovoľníkom. Aby sa odvážili vykročiť 
s konkrétnou ponukou pre ukrajinských utečencov 
– jednak dobrovoľníckou službou, ktorú zastrešujú 
viaceré organizácie, každodenne prítomné 
na Staničnom námestí, alebo ponukou ubytovania.

Počas týždňa od 20. do 25. marca budú dobrovoľníci 
v centre Košíc ponúkať okoloidúcim bielu stužku 
– symbol úcty a uznania ľudskej dôstojnosti pre 
človeka od počatia. Dobrovoľníci pre rozdávanie 
bielych stužiek sa môžu registrovať telefonicky 
na čísle 0948 665 899.

25. marca 2022 vyvrcholí slávenie v Seminárnom 

PRÍPRAVA NA SVIATOSTI

Prvoprijímajúci

• Príprava na prvé sv. prijímanie bude pokračovať v stredu 23.3. a v piatok 25.3. 
o 17:00 h.  v Kostole Krista Kráľa podľa rozdelenia do jednotlivých skupiniek. 
Po sv. omši sa uskutočnia stretnutia detí spolu s katechétmi a animátormi 
na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského.

Birmovanci

• Príprava na sviatosť birmovania pokračuje mládežníckou svätou omšou 
s katechézou v Dóme sv. Alžbety, ktorá bude 24.3.2022 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.



kostole. O 15:55 začne modlitba krížovej cesty 
nenarodených detí. Po nej o 16:30 nasleduje 
sv. omša, ktorú bude celebrovať košický dekan 
o. Allan Tomáš. V závere bude možnosť vstúpiť do 
9 mesačného záväzku Duchovnej adopcie počatého 
dieťaťa.

Tento dátum je zároveň oficiálnym začiatkom 
siedmeho ročníka projektu 9 mesiacov za život. 
Spočíva v modlitbovej prítomnosti na miestach, kde 
sa na Slovensku vykonávajú umelé potraty a umelé 
oplodnenia. V Košiciach sa realizuje na šiestich 
miestach.

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. 

PONUKA SUVENÍROV A PUBLIKÁCIÍ 
NAŠEJ FARNOSTI

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

ZRUŠENIE VYHLÁŠOK K PRAVIDLÁM 
PRE PREVÁDZKY A HROMADNÉ 

PODUJATIA
S účinnosťou od 14. marca 2022 sa rušia vyhlášky, 
ktoré upravujú pravidlá pre činnosť prevádzok 
maloobchodu a služieb a organizáciu hromadných 
podujatí. Znamená to, že všetky prevádzky 
a hromadné podujatia okrem toho, že fungujú 
v režime základ, budú od 14. marca bez kapacitných 
obmedzení alebo obmedzení otváracích hodín. 
Povinnosť nosiť respirátor v prevádzkach 
a na hromadných podujatiach zostáva naďalej 
zachovaná, týka sa to aj hromadných podujatí 
v exteriéri.

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.

Moderovaný ruženecza Ukrajinu
25. marec 2022 I 18:45
Dóm sv. Alžbety



LITURGICKÝ PREHĽAD
PO 21.3. Pondelok po 3. pôstnej nedeli 2 Kr 5, 1-15a I Ž 42, 2. 3; 43, 3. 4

Lk 4, 24-30

UT 22.3. Utorok po 3. pôstnej nedeli Dan 3, 25. 34-43 I Ž 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9
Mt 18, 21-35

ST 23.3. Streda po 3. pôstnej nedeli Dt 4, 1. 5-9 I Ž 147, 12-13. 15-16. 19-20
Mt 5, 17-19

ŠT 24.3. Štvrtok po 3. pôstnej nedeli Jer 7, 23-28 I Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9
Lk 11, 14-23

PIA 25.3. ZVESTOVANIE PÁNA Iz 7, 10-14; 8, 10c I Ž 40, 7-8a. 8b-9. 10. 11
Hebr 10, 4-10 I Lk 1, 26-38

SO 26.3. Sobota po 3. pôstnej nedeli Oz 6, 1-6 I Ž 51, 3-4. 18-19. 20-21a
Lk 18, 9-14

NE  27.3. ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA Joz 5, 9a. 10-12 I Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7
2 Kor 5, 17-21 I Lk 15, 1-3. 11-32

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 prvom čítaní sa 
dozvedáme, že Boh sa prihovoril 
Mojžišovi, aby mu oznámil, že má 
vyviesť Izraelský ľud z Egypta. Viete 
ako sa Boh prihovoril Mojžišovi? 
Ak pospájate čísla od 1 do 82, obrázok 
Vám napovie.


