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Mesiac APRÍL v našej farnosti
Pôstny aprílový čas sme sa v katedrále spoločne modlili krížovú cestu s prvoprijímajúcimi
deťmi ako aj krížovú cestu za duchovných otcov. V kláštore sestier uršulínok sa uskutočnila
krížová cesta rodín.
Na mládežníckych sv. omšiach zazneli katechézy na témy "Sviatosť manželstva a sviatosť
kňazstva" a "Božská komédia - 1. časť".
Druhý piatok v mesiaci bola tradičná moderovaná adorácia.
Brány katedrály sa otvorili pre všetkých z vás na veľkonočné spovedanie, aby sme
po troch rokoch mohli prežiť sviatky zmŕtvychvstania nášho Pána čo najintenzívnejšie.
Do veľkonočného slávenia sme vstúpili na Palmovú nedeľu spolu s otcom arcibiskupom,
ktorý nás sprevádzal celými sviatkami.
Naši mladí si v stredu pred veľkonočným trojdním pripomenuli slávenie Sederovej večere,
po ktorej si pozreli film Umučenie Krista spojený s diskusiou a zdieľaním.
Vo Štvrtok Svätého týždňa sa v katedrále stretli kňazi celej arcidiecézy pri sv. omši
svätenia olejov - Missa chrismatis. Počas večernej sv. omše otec arcibiskup umyl nohy
aj vojnovým utečencom z Ukrajiny.
V Piatok utrpenia Pána sme sa zúčastnili na ekumenickom pašiovom sprievode a taktiež
aj na krížovej ceste s otcom arcibiskupom na košickej Kalvárii.
Na Svätú sobotu ste si mohli prísť do Dómu sv. Alžbety požehnať vaše veľkonočné
jedlá. Počas slávnostnej vigílnej sv. omše prijalo v katedrále iniciačné sviatosti deväť
katechumenov.
22. apríla sa konala tradičná sv. omša ku sti sv. Charbela.
Pred večernými sv. omšami sme sa modlili deviatnik k Božiemu milosrdenstvu.
V Nedeľu Božieho milosrdenstva bola v katedrále pri sv. omši o 10:30 h. inštalovaná
relikvia sv. sestry Faustíny Kowalskej, ktorú sme dostali ako dar od Kongregácie sestier
Matky Božieho milosrdenstva v Krakove na žiadosť otca arcibiskupa.

Farské oznamy
PRÍPRAVA NA SVIATOSTI

•

Prvoprijímajúci

•
•

Birmovanci
Katechumeni

•
•

Príprava na prvé sv. prijímanie pokračuje v stredu 4.5. a v piatok 6.5.
o 17:00 h. v Kostole Krista Kráľa podľa rozdelenia do jednotlivých skupiniek.
Po sv. omši sa uskutočnia posledné stretnutia detí spolu s katechétmi
a animátormi, ako aj stretnutie rodičov na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského.
Príprava na sviatosť birmovania pokračuje mládežníckou svätou omšou
s katechézou v Dóme sv. Alžbety, ktorá bude 5.5.2022 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.

MARIÁNSKY MESIAC - MÁJ
Vstupujeme do mariánskeho mesiaca mája, preto
každý deň o 18:00 h. zaspievame Loretánske litánie.

PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ
Tento týždeň je prvopiatkový, spovedáme ako
obvykle.

KKVIZ (Pub quiz pre mladých)
Všetkých mladých pozývame prvý KKVIZ (Pub quiz)
v našej farnosti. Stretneme sa 3.5.2022 o 19:00 h.
v SKK (Alžbetina 14).
Témou bude: Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY.
Vytvorte s kamarátmi 3-6 členný tím, zabavte sa
a vyhrajte zaujímavé ceny!
Druhý KKviz sa uskutoční v utorok 17.5.2022 o 19:00 h.
na tému ZÁHADY BIBLIE.
TEŠÍME SA NA VÁS!!!

ŠTVRTÉ STRETNUTIE FARSKÉHO
SYNODÁLNEHO SPOLOČENSTVA
Štvrté synodálne stretnutie v našej farnosti
sa uskutoční 4.5.2022 o 18:00 h. na farskom úrade.

MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
Všetkých pozývame na mládežnícku sv. omšu
5.5.2022 o 18:00 h. do Dómu sv. Alžbety.

PRVÝ PIATOK
V piatok 6.5. je prvý piatok, pri sv. omšiach bude
Eucharistická poklona.

FATIMSKÁ SOBOTA
Fatimská sobota (7. mája 2022) v Obišovciach začína
o 9:00 h.

ĽUDSKOSŤ BEZ HRANÍC
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Vás pozýva

na Deň Ukrajincov v Košiciach, ktorý sa uskutoční
7.5.2022 od 10:00 do 18:00 h. v priestoroch gymnázia
na Zbrojničnej 3.
Bližšie info na plagáte.

PRVONEDEĽNÁ POKLONA
V nedeľu 8.5. je prvá nedeľa, na konci sv. omše
o 10:30 h. bude v katedrále pobožnosť.

SPOLOČENSTVO NAJSVÄTEJŠIEHO
SRDCA JEŽIŠOVHO
Spoločenstvo Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
sa stretne vo štvrtok 5.5.2022 o 17:30 h. v zasadačke
u jezuitov na prednáške p. Františka Kovaľa SJ.
Sv. omša za členov bude v Kostole Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho na prvý piatok 6. mája o 18:30 h.
Prosíme členov o dochvíľnosť!

DOD V SEMINÁRI
Košickí seminaristi Vás 8. mája 2022 srdečne
pozývajú na DOD, ktoré sa uskutoční v priestoroch
Kňazského seminára v Košiciach.
Program:
11:00 h. - svätá omša
12:15 h. - obed + prehliadka seminára
15:00 h. - kultúrny program
17:30 h. - slávnosné vešpery

DUCHOVNÁ OBNOVA PRED POSVIACKOU
KOSTOLA NA ŤAHANOVCIACH
UTOROK 3. MÁJ 2022
1. Budem sa často spovedať a k sv. prijímaniu
pristupovať tak často, ako mi to spovedník dovolí.
RKF sv. Alžbety, vdp. Allan Tomáš, dekan - farár
STREDA 4. MÁJ 2022
2. Chcem svätiť sviatočné dni.
RKF sv. Rodiny - Furča, vdp. Aurel Halajčík,
farár v.z. vdp. Štefan Kačmár, farský vikár

ŠTVRTOK 5. MÁJ 2022
3. Mojimi priateľmi bude Ježiš a Mária.
RKF sv. Rity - augustiniáni, vdp. Juraj Pigula, OSA,
predstavený komunity
PIATOK 6. MÁJ 2022
4. Radšej zomrieť ako zhrešiť.
RKF Sedembolestnej Panny Márie – Kalvária –
saleziáni, vdp. Stanislav Seman, SDB,
direktor komunity
SOBOTA 7. MÁJ 2022
sv. omša za zosnulých farníkov, ktorí sa nedožili
posviacky kostola

NEDEĽA 8. MÁJ 2022

KONSEKRÁCIA (POSVIACKA) KOSTOLA
Prosíme, aby účastníci slávnosti neparkovali pri kostole, ale na iných
miestach, poprípade aby radšej využili na cestovanie MHD.

MLÁDEŽNÍCKY A BIRMOVANECKÝ
VÝLET DO PREŠOVA
Všetkých mladých pozývame na výlet do Prešova,
ktorý sa uskutoční 14.5.2022. Tešiť sa môžete
na pestrý a zaujímavý program.
Prihlasovanie ako aj bližšie info nájdete na našej
facebookovej stránke Mládež sv. Alžbety alebo na
stránke farnosti www.domsvalzbety.sk.

NÁCVIKY NA SVIATOSŤ
PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA
Nácviky na sviatosť prvého sv. prijímania
sa uskutočnia v Dóme sv. Alžbety nasledovne:
SKUPINKA

1. NÁCVIK

2. NÁCVIK

9:00

11.5.2022
cca 18:30 h.

18.5.2022
cca 18:30 h.

10:30

13.5.2022
17:00 h.

20.5.2022
cca 18:30 h.

Vždy v tieto dni bude v Dóme sv. Alžbety
o 18:00 h. detská sv. omša.
PROSÍME VŠETKY DETI A ICH RODIČOV O ÚČASŤ
A DOCHVÍĽNOSŤ!!!

SV. OMŠA PRE MAMIČKY A OCKOV
S DEŤMI
Pozývame všetky mamičky a ockov s malými
deťmi, o ktoré sa starajú vo svojich domácnostiach,
na sv. omšu každý piatok o 10:00 h. do Kostola
sv. Antona Paduánskeho (seminárny kostol).
Chceme sa pokúsiť vytvoriť priestor, kde rodičia
nebudú musieť riešiť a dávať pozor na svoje deti,
aby náhodou nerušili ostatných veriacich.
Tešíme sa na vašu prítomnosť!

iTYiJA - INÝ VESMÍR CYRILA VASIĽA
FUGA - kultúrne centrum kresťanov, Moyzesova 62,
Košice, pozýva na podujatie:
iTYiJA - iný vesmír CYRILA VASIĽA,
ktoré sa uskutoční 15.5.2022 o 19:00 h. Moderátor
Ján JAY Hudáček sa porozpráva s košickým
eparchiálnym biskupom, vladykom Cyrilom Vasiľom,
o témach, ktoré riešime všetci - aj ty, aj ja.
V prestávkach bude hrať PETER MILENKY band.
Lístky a info: www.fuga.sk

ČESKÝ SPOLOK POZÝVA
Český spolok v Košiciach Vás srdečne pozýva
na slávnosť a slávnostnú sv. omšu do Kaplnky
sv. Michala, ktorá bude 16. mája 2022 o 16:30 h.,
pri príležitosti sviatku českého patróna, sv. Jána
Nepomuckého.

PÚŤ DO LIBANONU A SÝRIE
Pozývame Vás na púť do Libanonu a Sýrie s Mons.
Jánom Majerníkom po stopách sv. Charbela, Pána
Ježiša a sv. Pavla. Púť sa uskutoční v termíne 20.6.
- 29.6.2022.
Cena: 996€.
Viac informácií: www.awertravel.sk

FILMOVÝ VEČER PRE MLADÝCH
Srdečne pozývame všetkých mladých na filmový
večer do SKK (Alžbetina 14) spojený s diskusiou,
ktorý bude 20. mája 2022 o 19:00 h.

DUCHOVNÁ OBNOVA - THE CHOSEN
Pozývame všetkých vo veku od 15 do 35 rokov
stráviť víkend inak na duchovnej obnove, ktorá
bude od 20. do 22. mája 2022. Program sa bude
odohrávať v kláštore sestier uršulínok (Hlavná 66)
a v priestoroch mládežníckeho centra mladých
Farnosi sv. Alžbety.
Téma: THE CHOSEN #odpočinok#relax#modlitba
#jedlo#zábava
Cena: 15€
Prihlasovanie: sr.ulrika@gmail.com

MLÁDEŽNÍCKY TÁBOR
Všetkým mladým vo veku 15 - 19 rokov dávame
do pozornosti možnosť stráviť prázdninový týždeň
od 11. do 15. júla 2022 na Sninských rybníkoch, spolu
s naším pánom kaplánom a animátormi. Už teraz sa
môžete tešiť na zaujímavý a pestrý program, preto
neváhajte a zarezervujte si tento termín!
Téma: Zatiahni na hlbinu
Cena: 160€
Prihlasovanie: na stránke www.domsvalzbety.sk alebo
na našej facebookovej stránke Mládež sv. Alžbety.
Tešíme sa na Vás!

DETSKÝ PRÍMESTSKÝ TÁBOR
V dňoch 18. - 22. júla 2022 sa uskutoční tradičný
detský prímestský tábor u sestier uršulínok, ktorého
tohtoročnou témou bude Cesta okolo sveta.
Tešíme sa na Vás! Viac info čoskoro.

T22 - NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE
V dňoch 28. - 31.7.2022 sa v Trenčíne uskutoční
NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE, na ktorom
sa chceme zúčastniť ako skupina spolu s mladými
z našej farnosti. Registrovať sa preto budeme
spoločne ako skupina.
Prihlasovanie ako aj bližšie info nájdete už čoskoro
na našej facebookovej stránke Mládež sv. Alžbety
alebo na stránke farnosti www.domsvalzbety.sk.

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€,
•
likér sv. Alžbety z lutoeňov ako aj likér sv.
Urbna.
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
PONDELOK
2.5.

Svätého Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Sk 6, 8-15 I Ž 119, 23-24. 26-27. 29-30
Jn 6, 22-29

UTOROK
3.5.

Svätých Filipa a Jakuba, apoštolov
sviatok

1 Kor 15, 1-8 I Ž 19, 2-3. 4-5
Jn 14, 6-14

STREDA
4.5.

Streda po 3. veľkonočnej nedeli

Sk 8, 1b-8 I Ž 66, 1-3a. 4-5. 6-7a
Jn 6, 35-40

ŠTVRTOK
5.5.

Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli

Sk 8, 26-36. 38-40I Ž 66, 8-9. 16-17. 20
Jn 6, 44-51

PIATOK
6.5.

Piatok po 3. veľkonočnej nedeli

Sk 9, 1-20 I Ž 117, 1. 2
Jn 6, 52-59

SOBOTA
7.5.

Sobota po 3. veľkonočnej nedeli

Sk 9, 31-42 I Ž 116, 12-13. 14-15. 16-17
Jn 6, 60-69

NEDEĽA
8.5.

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Sk 13, 14. 43-52
Ž 100, 2. 3. 5
Zjv 7, 9. 14b-17
Jn 10, 27-30

spomienka

Detské okienko

V nedeľnom evanjeliu si môžeme prečítať, ako učeníci raňajkovali s Ježišom na brehu Tiberiadského
mora. Pri tejto príležitosti ustanovil Ježiš Petra za svojho nástupcu. Aké zviera sa ešte okrem rýb v texte
spomína? Ak pospájate čísla od 1 do 39, obrázok Vám napovie.

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

Krížová cesta
prvoprijímajúcich

umývanie nôh
utečencom

Palmová
nedeľa

Boží
hrob

Missa chrismatis
svätanie olejov

Požehnanie veľkonočných
jedál v katedrále

Vigília na Svätú sobotu

Relikvia svätej sestry
Faustíny Kowalskej

Návšteva
pani prezidentky

