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Dnešné evanjelium začína slovami:  „Ježiš 
povedal svojim učeníkom: „Kto ma miluje, 
bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho 
bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si 
uňho príbytok.“ A práve tento Ježišov prísľub 
sa stal jedným z hnacích motorov rodiacej sa 
Cirkvi, ktorá v moci Ježišovho slova a Ducha, 
svojím autentickým svedectvom oslovovala 
mnohých, ktorí sa neskôr stali učeníkmi Slova.

Ale ako to už býva, každé veľké dielo 
musí prejsť aj krízou očisty a istého druhu 
preverenia opravidivosti. Skutky apoštolov 
nám dnes opisujú dlhotrvajúci spor. O tom, 
že nešlo o obyčajnú výmenu názorov svedčí aj 
opis, ktorý používa svätopisec: „Keď sa s nimi 
Pavol a Barnabáš dostali do sporu a nie malej 
hádky…“ 

Aj medzi nami môže a dochádza k malým, 
väčším, ale aj vážnym sporom. Je však dôležité, 
aby sme spoločne v dialógu a modlitbe hľadali 
cestu uzmierenia. Duch Svätý, ktorého v tieto 
dni ešte intenzívnejšie vzývame a prosíme 
o pomoc, je Ten, ktorý nám pomáha nájsť 
cestu z labyrintov našich sporov a hádok. 
On je motivátorom dialógov a snáh o pokojné 
riešenie problémov. On je ten, ktorý pohýňa 
ľudské srdcia k ochote vyjsť zo svojich schém 
a názorov, aby hľadali spoločnú cestu riešenia. 

Preto aj v našej farnosti v tieto najbližšie dni 
budeme ešte intenzívnejšie prosiť nebeského 
Otca, aby zoslal na svoju Cirkev Tešiteľa, Ducha 
Svätého. Toho, ktorý hľadá a nachádza cesty aj 
z tých najkomplikovanejších bludísk ľudských 
príbehov.

• 26. mája po večernej sv. omši Vás 
pozývame na mládežnícky koncert, 

ktorý si pripravili zväčša naši 
tohtoroční birmovanci.

• 27. mája začíname tradičnú novénu 
k Duchu Svätému, ktorá bude 

súčasťou večerných sv. omší, pri 
ktorých sa budeme zamýšľať 

nad modlitbou Pána.

• 4. júna - o 18:00 h budeme sláviť 
Vigíliu k Duchu Svätému.

• 5. júna - slávnosť Zoslania Ducha 
Svätého spojená s birmovaním.

Veríme, že v tieto dni vytvoríme intenzívnu 
atmosféru modlitby Cirkvi, ktorá volá 
k svojmu Pánovi: „Maranatha! Príď, 

Pane, Ježišu!“

Mgr. Boris Byčánek
farský vikár



Farské oznamy

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.

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!

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

MINIŠTRANTSKÁ ŠKOLA
V našej farnosti sv. Alžbety pozývame 
na Miništrantskú školu, ktorá bude pozostávať 
zo 4 stretnutí, pri ktorých sa budeme venovať 
týmto témam:

• liturgický priestor a skladba sv. omše, 
• orientácia v liturgických knihách a príprava 

na liturgické slávenie,
• praktický nácvik liturgických úkonov,
• teoretická a praktická skúška,

Po absolvovaní tejto školy adept získa teoretické 
aj praktické znalosti potrebné k dôstojnému 
vykonávaniu miništrantskej služby, ktorú využije 
nielen počas bežného slávenia, ale aj počas slávení 
pontifikálnych sv. omší. 

Dátum: 23. máj 2022
Čas: 16:30 h
Miesto: farská budova (Hlavná 26, prvé poschodie) 

ČO SO SEBOU? 
Dobrú náladu a ochotu sa niečo nové dozvedieť.

MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
Všetkých pozývame na mládežnícku sv. omšu 
26.5.2022 o 18:00 h do Dómu sv. Alžbety.

PRIKÁZANÝ SVIATOK 
NANEBOVSTÚPENIA PÁNA

Vo štvrtok 26.5. slávime prikázaný sviatok 
Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše v našej farnosti 
budú nasledovne:

Dóm sv. Alžbety: 6:00, 7:00, 8:00, 11:30, 15:00 
a 18:00 s mládežníckym koncertom, na ktorý 
srdečne pozývame

Uršulínsky kostol: 8:00 a 15:45

Krista Kráľa: 7:00 a 17:00

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!

ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÍ – 
MY POTREBUJEME ICH, 
ONI POTREBUJÚ NÁS.

Ľudská dôstojnosť vysoko prevyšuje parametre 
telesných síl, inteligencie alebo spoločenského 
prospechu. Hodnota ľudského života sa neodvíja 
ani od úrovne zdravotného stavu. Aj to robí človeka 
výnimočným a odlišným od ostatného stvorenstva.

Pozývame Vás na náš každoročný modlitbový 
večer strávený v spoločenstve zdravotne 
znevýhodnených, ich príbuzných a opatrovníkov. 
Urobíme tak pri svätej omši za život vo štvrtok 
26. mája 2022 o 16:30 h v Jezuitskom kostole 
v Košiciach, na Komenského ul. 14. Po jej skončení 
bude možnosť prijať osobitné požehnanie a zotrvať 
pri neformálnom občerstvení.

Ak chceme venovať osobitnú pozornosť 
zdravotne znevýhodneným, nerobíme to preto, 
aby sme ich preferovali. Chceme skôr rozjímať 
nad bezpodmienečnou hodnotou človeka 
uprostred „skartovacej“ kultúry. Kontakt zdravých 

PRÍPRAVA NA SVIATOSTI

Birmovanci

• Príprava na sviatosť birmovania pokračuje mládežníckou svätou omšou 
s katechézou v Dóme sv. Alžbety, ktorá bude 26.5.2022 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.



a zdravotne znevýhodnených je vzájomne 
potrebný. Slabí potrebujú silných a silní potrebujú 
slabých. Tak sa obrusuje naša ľudskosť. Napokon, 
keď sa stretnú ľudia z iných svetov, často sa 
ukáže čosi prekvapivé: že zdanlivo slabí sú v 
niečom mimoriadne silní; že zdraví sa môžu veľa 
učiť a čerpať od hendikepovaných; že nik nie je 
vo všetkom dobrý a podobne nikto nie je vo všetkom 
neschopný. Prekvapenie môže byť ešte väčšie, ak sa 
slabý človek otvorí Božej moci…

„Keď na Vás zostúpi Duch Svätý, dostanete silu 
a budete mi svedkami.“ (Sk 1, 8)

NOVÉNA K DUCHU SVÄTÉMU
V piatok 27.5.2022 sa spoločne začneme pripravovať 
na slávnosť Zoslania Ducha Dvätého modlitbou 
novény vždy o 18:00 h v Dóme sv. Alžbety. 
Nasledovať bude mládežnícka sv. omša.

KONFERENCIA - PÁTER MIKULÁŠ 
LEXMANN OP

Dominikáni v Košiciach pozývajú na konferenciu 
venovanú pátrovi Mikulášovi Lexmannovi, 
košickému dominikánovi, ktorý pred 2. svetovou 
vojnou ako aj počas nej sa svojím apoštolátom 
na náboženskom a kultúrnom poli zaslúžil 
o povznesenie kresťanského života v Košiciach. 
Stal sa mučeníkom viery a činov, ktoré môžu byť 
povzbudením aj pre dnešnú dobu.
Konferencia sa uskutoční 27.-28. mája 2022 
v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas 
(Dominikánske nám. 8, Košice) po spomienkovej sv. 
omši 27.5. o 17:30 h v dominikánkom kostole. 
Vsup je voľný.

VIGÍLIA K DUCHU SVÄTÉMU
V sobotu 4.6.2022  o 18:00 h bude v Dóme svätej 
Alžbety vigílna sv. omša pred slávnosťou Zoslania 
Ducha Svätého.

ZBIERKA NA KATOLÍCKE MASMÉDIÁ
Budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. 
Za vašu štedrosť úprimne Pán Boh zaplať!

KONFERENCIA 
"KOMUNIKÁCIA VIERY MLADÝM"

V piatok 10. júna 2022 sa v Košiciach v aule 
Dominikánskeho kultúrneho centra Veritas 
uskutoční Konferencia s názvom: „Komunikácia 
viery mladým. Od Christus vivit k synodalite 
s mladými“. 
Konferencia je určená pre všetkých, ktorí sa venujú 
formácii mládeže v oblasti výchovy a vzdelávania 
v škole alebo mimo školy.
Viac info a prihlasovanie: www.dominikani.sk

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
23.5. Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli Sk 16, 11-15 I Ž 149, 1-2. 3-4. 5-6a+9b

Jn 15, 26 – 16, 4a

UTOROK
24.5. Utorok po 6. veľkonočnej nedeli Sk 16, 22-34 I Ž 138, 1-2a. 2bc+3. 7c-8

Jn 16, 5-11

STREDA
25.5. Streda po 6. veľkonočnej nedeli

Sk 17, 15. 22 – 18, 1
Ž 148, 1-2. 11-12. 13. 14
Jn 16, 12-15

ŠTVRTOK
26.5.

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
(prikázaná slávnosť)
- Mládežnícky koncert - 19:00 h -

Sk 1, 1-11
Ž 47, 2-3. 6-7. 8-9
Ef 1, 17-23/ Hebr 9, 24-28; 10, 19-23
Lk 24, 46-53

PIATOK
27.5.

Piatok po 6. veľkonočnej nedeli
Svätého Augustína z Canterbury, biskupa (ľubovoľná spomienka)
- prvý deň novény k Duchu Svätemu -

Sk 18, 9-18 I Ž 47, 2-3. 4-5. 6-7
Jn 16, 20-23a

SOBOTA
28.5.

Sobota po 6. veľkonočnej nedeli
- druhý deň novény k Duchu Svätemu -

Sk 18, 23-28 I Ž 47, 2-3. 8-9. 10
Jn 16, 23b-28

NEDEĽA
29.5.

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
- tretí deň novény k Duchu Svätemu -

Sk 7, 55-60
Ž 97, 1+2b. 6+7c. 9
Zjv 22, 12-14. 16-17. 20
Jn 17, 20-26

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 

Milé deti, v nedeľnom evanjeliu 
čítame, že svoju lásku k Bohu 
máme dokazovať aj tým, že 
budeme zachovávať jeho slovo, 
že sa budeme správať tak, ako si 
to náš nebeský Otec želá. Viete 
kde môžeme nájsť návod ako sa 
správať? Obrázok Vám napovie. 
Vymaľujte ho podľa kľúča:

1 = sivá
2 = biela
3 = žltá

4 = ružová
5 = fialová

6 = oranžová
7 = zelená
8 = modrá

Detské okienko


