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Byť pozvaný na hostinu je česť. Aj dnes sme 
pozvaní na hostinu. Prijmeme to pozvanie? 
Cirkev nám ponúka príležitosti k oslave. 
Stretávame sa na slávení prijímania sviatostí. 
Na krste, birmovke, uzatváraní manželstva, 
svätení kňazov, na Eucharistii, atď. Sviatosti 
sú poklady cirkvi, ktoré máme ako veriaci 
k dispozícii. Pri sprostredkovaní sviatostí 
veriaci vytvárajú bratské spoločenstvo spojené 
v modlitbe a majúce účasť na učení Cirkvi. 
Najväčšou hostinou je účasť na lámaní chleba, 
ktorá je súčasťou svätej omše. Sme pozvaní 
sláviť.

Pozvanie môžeme prijať alebo odmietnuť. 
Boh nám ponúka spoločenstvo, milosrdenstvo 
a požehnanie skrze sviatosti. Najprv 
dostávame od Boha nové rúcho v krste. 
Potom má pre nás Boh pripravených sedem 
darov Ducha Svätého, ktoré dostávame pri 
sviatosti birmovania. Ďalej nám Boh dáva 
seba samého v Eucharistii, ktorá nás posilňuje 
v našich rozhodnutiach na životnej ceste 
v manželstve či zasvätenom živote a kňazstve. 
A nakoniec nás prostredníctvom sviatostí 
zmieruje so sebou samým a posilňuje nás 
v chorobe a v posledných chvíľach pozemského 
života. Všetky tieto slávnosti sú prepojené 
s oslavou Kristovho vykúpenia. Naša účasť na 
slávení by mala byť živá a úprimná.

Radujme sa a oslavujme, že Ježiš je prítomný 
medzi nami. Oslavujme spolu s Cirkvou 
tajomstvo nášho vykúpenia. Nechajme naplniť 
svoje vnútro Ježišom, aby náš duchovný život 
silnel a aby sme tak mohli vydávať svedectvo 
o svojom živote s Bohom. Aby neveriaci mohli 
povedať, to sú kresťania, pretože sa navzájom 
milujú. Majú niečo, čo svetu chýba a to je 
Láska.

Zamyslenie zo štvrtého synodálneho stretnutia



Farské oznamy

MARIÁNSKY MESIAC - MÁJ
Máj je mariánskym mesiacom, preto každý deň 
o 18:00 h zaspievame Loretánske litánie.

NÁCVIKY NA SVIATOSŤ 
PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA

Nácviky na sviatosť prvého sv. prijímania 
sa uskutočnia v Dóme sv. Alžbety nasledovne:

Vždy v tieto dni bude v Dóme sv. Alžbety 
o 18:00 h sv. omša za účasti detí.

PROSÍME VŠETKY DETI A ICH RODIČOV
O ÚČASŤ A DOCHVÍĽNOSŤ!!!

VYPOŽIČANIE OBLEČENIA 
PRE PRVOPRIJÍMAJÚCICH

Oblečenie (alby) pre prvoprijímajúce deti si budete 
môcť vypožičať na farskom úrade (Hlavná 26) 
v nasledovných časoch:

• UTOROK 17.5. - 15:00 - 18:30 h.
• STREDA 18.5. - 15:00 - 17:45 h.
• ŠTVRTOK 19.5. - 15:00 - 17:45 h.

PROSÍME VÁS, ABY STE PRIŠLI
V UVEDENÝCH ČASOCH!!!

PRVÁ SV. SPOVEĎ PRE 
PRVOPRIIJÍMAJÚCE DETI

Prvá sv. spoveď pre prvoprijímajúce deti bude 
v sobotu 21. mája 2022 od 9:00 do 10:30 h v Dóme 
sv. Alžbety. Prosíme, aby najprv prichádzali tí, ktorí 
majú prvé sv. prijímanie o 9:00 h a následne ostatní. 

Spovedať budú viecerí kňazi.
Rovnako povzbudzujeme aj rodičoov, pokiaľ môžu, 
aby taktiež pristúpili k sv. spovedi a aby sa ich deťom 
pomohli dobre pripraviť.

SLÁVNOSŤ PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA
V nedeľu 22. mája 2022 pri sv. omšiach o 9:00 h 
a 10:30 h budú v Dóme sv. Alžbety slávnosti prvého 
sv. prijímania.

Preto Vás prosíme, aby ste miesta na sedenie najmä 
v hlavnej lodi katedrály prenechali pre rodičov 

a príbuzných. Ďakujeme!

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.

KKVIZ (Pub quiz pre mladých)
Všetkých mladých pozývame na druhý KKVIZ (Pub 
quiz) v našej farnosti. Stretneme sa 17.5.2022 o 19:00  
v SKK (Alžbetina 14).
Téma: ZÁHADY BIBLIE
Vytvorte s kamarátmi 3-6 členný tím, zabavte sa 
a vyhrajte zaujímavé ceny!
TEŠÍME SA NA VÁS!!!

PRÍPRAVA NA SVIATOSTI

Prvoprijímajúci

• V tomto týždni bude prebiehať už bezprostredná príprava na slávnosť 
prvého sv. prijímania. Stretávať sa budeme v Dóme sv. Alžbety v stredu 
a v piatok na sv. omšiach o 18:00 h a na nácvikoch podľa rozdelenia 
v tabuľke (viď. nižšie).

Birmovanci

• Príprava na sviatosť birmovania pokračuje mládežníckou svätou omšou 
s katechézou v Dóme sv. Alžbety, ktorá bude 19.5.2022 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. 

Katechumeni • Stretnutie katechumenov bude po dohode s animátormi skupín.

SKUPINKA 2. NÁCVIK

9:00 18.5.2022
cca 18:30 h

10:30 20.5.2022
cca 18:30 h



MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
Všetkých pozývame na mládežnícku sv. omšu 
19.5.2022 o 18:00 h do Dómu sv. Alžbety.
TÉMA - Desatoro alias chce nás Boh držať na vodítku?

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.

PROSÍME VÁS, ABY STE SVOJU ÚČASŤ POTVRDILI 
V UDALOSTI NA FACEBOOKU Mládež sv. Alžbety!!!

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€
Program: nájdete na www.domsvalzbety.sk
Prihlasovanie: sr.ulrika@gmail.com (do 13.5.2022)

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. RITY
Augustiniáni Vás pozývajú na odpustovú slávnosť 
sv. Rity, ktorá sa uskuroční v dňoch 21. a 22. mája.
Bližšie info a program: www.aug.sk.

SV. CHARBEL
Pozývame Vás na tradičnú sv. omšu ku cti svätého 
Charbela, ktorá bude v 22.5. o 18:00 h v katedrále.

MLÁDEŽNÍCKY KONCERT - 
NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

Čo najsrdečnejšie Vás pozývame do Dómu svätej 
Alžbety na mládežnícky koncert "VŠETKO TVORÍM 
NOVÉ (Zjv 21, 5)" na sviatok Nanebovstúpenia Pána, 
ktorý sa uskutoční vo štvrtok 26. mája po večernej 
sv. omši o 18:00 h.
TEŠÍME SA NA VÁS!

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!

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

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
16.5.

Svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
spomienka

Sk 14, 5-18 I Ž 115, 1-2. 3-4. 15-16
Jn 14, 21-26

UTOROK
17.5. Utorok po 5. veľkonočnej nedeli Sk 14, 19-28 I Ž 145, 10-11. 12-13b. 21

Jn 14, 27-31a

STREDA
18.5.

Streda po 5. veľkonočnej nedeli
Svätého Jána I., pápeža a mučeníka (ľubovoľná spomienka)

Sk 15, 1-6 I Ž 122, 1-2. 3-4a. 4b-5
Jn 15, 1-8

ŠTVRTOK
19.5. Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli Sk 15, 7-21 I Ž 96, 1-2a. 2b-3. 10

Jn 15, 9-11

PIATOK
20.5.

Piatok po 5. veľkonočnej nedeli
Svätého Bernardína Sienského, kňaza (ľubovoľná spomienka)

Sk 15, 22-31 I Ž 57, 8-9. 10-12
Jn 15, 12-17

SOBOTA
21.5.

Sobota po 5. veľkonočnej nedeli
Svätého Krištofa Magallanesa, kňaza a spoločníkov, mučeníkov  (ľubovoľná 
spomienka)

Sk 16, 1-10 I Ž 100, 2. 3. 5
Jn 15, 18-21

NEDEĽA
22.5.

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
- slávnosť prvého sv. prijímania -

Sk 15, 1-2. 22-29
Ž 67, 2-3. 5. 6+8
Zjv 21, 10-14. 22-23
Jn 14, 23-29

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 čítame 
o novom prikázaní, ktoré nám Ježiš 
zanechal a podľa ktorého budú 
všetci vedieť, že sme jeho učeníci. 
Viete, čo máme robiť? Odpoveď sa 
ukrýva v tajničke.


