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• Počas celého mesiaca máj sme sa v katedrále modlili Loretánske litánie.
• V druhý piatok v mesiaci sme sa zjednotili v modlitbe počas tradičnej moderovanej adorácie.
• V tomto mesiaci sa uskutočnilo štvrté synodálne stretnutie.
• 22. mája bola tradičná sv. omša ku cti sv. Charbela s pomazaním svätocharbelským olejom.
• V pondelok 23. mája sa na fare uskutočnilo prvé stretnutie chlapcov na miništrantskej škole.

• Naši mladí sa počas dvoch májových utorkov stretli v SKK na KKvizoch, kedy mali možnosť zabaviť 
sa a oprášiť svoje vedomosti pri témach "Z rozprávky do rozprávky" a "Záhady biblie".

• Počas mládežníckej sv. omše sme mali možnosť bližšie pochopiť slávenie liturgie vďaka 
komentovanej sv. omši a taktiež vypočuť si katechézu na tému "Desatoro".

• Po štvrtkových mládežníckych sv. omšiach zaneli prednášky s hosťami o. Pavlom Hraboveckým - 
Obrátenie sv. Pavla podľa Caravaggia, Jankou Tomaškovičovou o médiách a sr. Ulrikou o vzťahoch.

• 14. mája sa skupinka mladých vybrala na výlet do Prešova, kde ich čakal prestrý program.
• Skupinka animáora Tomáša strávila víkend 13. - 15.5. na duchovnej obnove v Červenom Kláštore.
• Počas víkendu 20. - 22.5. sa uskuočnila duchovná obnova "The Chosen" spojená s piatkovým 

filmovým večerom.
• Mládežnícky zbor si pripil koncert "VŠETKO TVORÍM NOVÉ", ktorý zaznel 26.5. v katedrále.

• V nedeľu 22. mája počas dvoch sv. omší prijalo v Dóme sv. Alžbety prvé sv. prijímanie 99 detí. 
Vďaka patrí pánovi kaplánovi Františkovi, katechétkam a animátorkam za celoročnú prípravu, 
sestrám dominikánkam za prijatie ako aj mládežníckemu zboru za skrášlenie celej slávnosti.



Farské oznamy

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

LETNÉ KÁNTROVÉ DNI
V stredu (1.5.), v piatok (3.5.) a v sobotu (4.5.) 
sú letné kántrové dni. Modlime sa za duchovné 
povolania. 

PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ
Tento týždeň je prvopiatkový, spovedáme ako 
obvykle.

NOVÉNA K DUCHU SVÄTÉMU
V  dňoch od 27.5. do 4.6. sa budeme spoločne 
pripravovať na slávnosť Zoslania Ducha Svätého 
modlitbou novény vždy o 18:00 h v Dóme sv. Alžbety. 
Nasledovať bude mládežnícka sv. omša.

MINIŠTRANTSKÁ ŠKOLA
Srdečne pozývame všetkých chlapcov na druhé 
stretnutie miništrantskej školy.

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

NÁCVIKY NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA
Nácviky na sviatosť birmovania budú vo štvrtok 2.6. 
a v piatok 3.6. po večernej mládežníckej sv. omši 
o 18:00 h v Dóme sv. Alžbety.

PROSÍME VŠETKÝCH BIRMOVANCOV
(prípadne aj ich birmovných rodičov)

O ÚČASŤ A DOCHVÍĽNOSŤ!

PRVÝ PIATOK
V piatok 3.6. je prvý piatok, pri sv. omšiach bude 
Eucharistická poklona.

SV. SPOVEĎ PRED SVIATOSŤOU 
BIRMOVANIA

V sobotu 4.6. od 9:00 do 10:00 bude spoločná svätá 
spoveď pre birmovancov. Spoveď začne o 9:00 h 
kajúcou pobožnosťou.

PÚŤ PRVOPRIJÍMAJÚCICH SO LEVOČE
V sobotu 4.6. sa uskutoční púť prvoprijímajúcich 
detí do Levoče. Viac informácií Vám poskytne pán 
kaplán František.

FATIMSKÁ SOBOTA
V sobotu 4.6. Vás pozývame na fatimskú sobotu 
do Obišoviec.

SLÁVNOSŤ ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO
Budúcu nedeľu 5. júna 2022 slávime slávnosť 
Zoslania Ducha Svätého. V tento deň budeme sláviť 
pri sv. omši o 10:30 h slávnosť birmovania, ktorú 
prijmu 115 birmovanci.

PRÍPRAVA NA SVIATOSTI

Birmovanci

• Počas celého týždňa sa budeme stretávať na mládežníckych sv. omšiach 
v Dóme sv. Alžbety o 18:00 h, pri ktorých sa budeme modliť deviatnik 
k Duchu Svätému pred prijatím sviatosti birmovania.

• Každý deň Vás pozývame sa na chvíľu zastaviť a zamyslieť sa nad 
BIRMO-PULZOM, ktorý nájdete na našom Facebooku @mladez.svalzbety. 



SPOLOČENSTVO NAJSVÄTEJŠIEHO 
SRDCA JEŽIŠOVHO

Členovia spoločenstva sa stretnú 2. júna o 17:30 h 
na prednáške dp. p. Františka Kovaľa SJ v zasadačke 
u jezuitov. V mesiaci júl a august stretnutie odpadá.
V septembri sa stretneme 1.9. o 17:30 h na prednáške 
u jezuitov.

Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa 
uskutoční v piatok 24. júna o 18:30 h v Kostole 
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
Všetkých srdečne pozývame!

PIATE STRETNUTIE FARSKÉHO 
SYNODÁLNEHO SPOLOČENSTVA

Piate synodálne stretnutie v našej farnosti 
sa uskutoční  8.6.2022 o 18:00 h. na farskom úrade.

POBIRMOVKOVÁ GRILOVAČKA
Všetkých birmovancov ako aj všetkých mladých 
pozývame na pobirmovkovú grilovačku, ktorá 
sa uskutoční 11.6. v popoludňajších hodinách 
na farskom dvore (Hlavná 26).
Nezabudnite si priniesť dobru náladu a chuť zabaviť 
sa spolu s Vašimi priateľmi! Tešíme sa na Vás!

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

ĎAKOVNÁ SV. OMŠA ZA DARCOV KRVI
V utorok 14. júna o 18:00 h bude v Dóme svätej 
Alžbety ďakovná sv. omša za darcov krvi, ktorú 
bude celebrovať Mons. Bernard Bober, košický 
arcibiskup.

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

OBNOVA SRDCA
ACM pozýva na "duchovný reštart pre mladých 
- OBNOVU SRDCA" v dňoch od 4. do 8. júla 
2022 do Pútnického domu bl. Anny Kolesárovej 
v Obišovciach.
Viac info: www.acmko.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!

MINIŠTRANTSKÁ UNIVERZITA
V termíne od 11. do 15. júla 2022 sa uskutoční 
MINIŠTRANTSKÁ UNIVERZITA v Pútnickom dome 
bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach. Účastníkov čaká 
bohatý program.

Cena: 70€ (súrodenci 60€)
Prihlasovanie: do konca júna na kske.sk (kapacita 
účastníkov je obmedzená)
Bližšie info: kske.sk 

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 lupeňov 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
30.5.

Pondelok po 7. veľkonočnej nedeli
- štvrtý deň novény k Duchu Svätemu -

Sk 19, 1-8 I Ž 68, 2-3. 4-5ac. 6-7b
Jn 16, 29-33

UTOROK
31.5.

Utorok po 7. veľkonočnej nedeli
- piaty deň novény k Duchu Svätemu -

Sk 20, 17-27 I Ž 68, 10-11. 20-21
Jn 17, 1-11a

STREDA
1.6.

Svätého Justína, mučeníka
spomienka
- šiesty deň novény k Duchu Svätemu -

Sk 20, 28-38
Ž 68, 29-30. 33-35a. 35bc+36c
Jn 17, 11b-19

ŠTVRTOK
2.6.

Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli
Svätých Marcelína a Petra, mučeníkov (ľubovoľná spomienka)
- siedmy deň novény k Duchu Svätemu -

Sk 22, 30; 23, 6-11
Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11
Jn 17, 20-26

PIATOK
3.6.

Svätého Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
spomienka
- ôsmy deň novény k Duchu Svätemu -

Sk 25, 13b-21 I Ž 103, 1-2. 11-12. 19-20
Jn 21, 15-19

SOBOTA
4.6.

Sobota po 7. veľkonočnej nedeli
- deviaty deň novény k Duchu Svätemu -
VIGÍLIA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO - 18:00 h, Dóm sv. Alžbety

Sk 28, 16-20. 30-31 I Ž 11, 4. 5+7
Jn 21, 20-25

NEDEĽA
5.6.

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO
- sviatosť birmovania -

Sk 2, 1-11
Ž 104, 1ab+24ac. 29b-30. 31+34
1 Kor 12, 3b-7. 12-13
Jn 20, 19-23/Jn 14, 15-16. 23b-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 

V nedeľnom evanjeliu čítame, ako 
sa Ježiš modlí nie len za apoštolov, 
ktorých si vyvolil, ale aj za nás 
všetkých, ktorí ho nasledujeme. 
Jeho modlitba je aj na obrázkoch. 
Dokážete nájsť 10 rozdielov?

Detské okienko


