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Duch Svätý premieňa srdcia i udalosti
V dnešnom prvom čítaní sa príchod Ducha
Svätého prirovnáva k «prudkému vetru, ktorý sa
ženie» (Sk 2,2). Čo nám vraví tento obraz? Prudký
vietor predstavuje veľkú silu, ktorá ale nie je sama
osebe cieľom, lež silou, ktorá mení skutočnosť.
Vietor totiž prináša zmenu – teplo, keď je zima,
osvieženie, keď je teplo, dážď keď je sucho ...tak
koná. Aj Duch Svätý ešte na vyššej úrovni koná
rovnako – on je Božou silou, ktorá mení svet.
Pripomenula nám to aj Sekvencia – Duch Svätý je
«v práci poľahčenie, v plači potešenie» a takto ho
prosíme: «Očisť, čo je skalené;
zavlaž, čo je znavené; uzdrav, čo
je zranené.» On vniká do situácií
a premieňa ich; mení srdcia
i udalosti.
Mení srdcia. Ježiš povedal
svojim apoštolom: «Dostanete silu
od Ducha Svätého [...] a budete
mi svedkami» (Sk 1,8). A stalo
sa to presne tak: tí učeníci, ktorí
boli najprv ustráchaní a skrytí
za zatvorenými dverami aj po
vzkriesení Majstra, sú premenení
Duchom a, ako hovorí Ježiš
v dnešnom Evanjeliu, «vydávajú
o ňom svedectvo» (porov. Jn 15,27).
Z ťarbavých sa stávajú odvážlivci a vychádzajúc
z Jeruzalema sa vydávajú na končiny sveta. Keď bol
Ježiš medzi nimi, boli bojazliví, teraz sú bez neho
nebojácni, pretože Duch Svätý premenil ich srdcia.
Duch oslobodzuje duše zapečatené strachom.
Premáha odpor. Toho, kto sa uspokojí s polovičnou
mierou, obdarováva rozmachom. Rozširuje
stiesnené srdcia. Nabáda k službe toho, kto sa
usádza do pohodlia. Dáva kráčať tomu, kto si myslí,
že už dorazil. Dáva snívať tomu, kto je postihnutý
vlažnosťou. To je zmena srdca. Mnohí sľubujú
doby zmien, nové začiatky, úžasné obnovy, lež
skúsenosť učí, že žiadna pozemská snaha meniť veci

neuspokojuje naplno srdce človeka. Zmena Ducha
je iná: nespôsobuje revolúciu okolo nás, ale
mení naše srdce; neoslobodzuje nás odrazu
d problémov, ale nás oslobodzuje vnútorne, aby sme
im mohli čeliť; nedáva nám všetko ihneď, ale dáva
nám kráčať v dôvere, bez toho, aby sme sa unavili
životom. Duch udržiava srdce mladé. Mladosť,
i napriek všetkým snahám predĺžiť ju, skôr či neskôr
pominie, avšak Duch Svätý zabraňuje jedinému
nezdravému zostarnutiu – tomu vnútornému.
Ako? Obnovuje srdce, premieňa ho z hriešneho na
srdce, ktorému bolo odpustené.
To je veľká premena: z vinníkov
nás robí spravodlivými, a tým
sa všetko mení, lebo z otrokov
hriechu sa stávame slobodnými,
zo sluhov synmi, z odvrhnutých
vzácnymi,
zo
sklamaných
plnými nádeje. Takto Duch
Svätý spôsobuje znovuzrodenie
radosti, takto dáva v srdci
prekvitať pokoju.
Dnes sa teda učíme,
čo robiť, keď potrebujeme
skutočnú zmenu. Veď kto z nás
ju nepotrebuje? Predovšetkým
vtedy, keď sme na dne
a namáhame sa pod ťarchou života, keď nás ubíjajú
naše slabosti, keď je ťažké ísť vpred a milovať sa zdá
byť nemožné. Vtedy by nám poslúžil nejaký mocný
« života-budič», ktorým je On, Božia sila. On je tým
Oživovateľom, ako vyznávame v Kréde. Ako by nám
prospelo dennodenné užívanie tohto života-budiča!
Povedať po prebudení: «Príď, Duchu Svätý, príď do
môjho srdca, príď do môjho dňa».
Duch Svätý po zmene sŕdc mení udalosti. Tak
ako vietor vanie kamkoľvek, tak aj on zasahuje
do tých najneočakávanejších situácií. V Skutkoch
apoštolov – v knihe, ktorú treba znovu objaviť a kde
pokračovanie na str. 3

Farské oznamy
ZAMYSLENIE NA KAŽDÝ DEŇ

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

SLÁVNOSŤ ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

Túto nedeľu 5. júna 2022 slávime slávnosť Zoslania
Ducha Svätého. V tento deň budeme sláviť pri svätej
omši o 10:30 h slávnosť birmovania.

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. od 16:00 h na farskom dvore (Hlavná
26).
Nezabudnite si priniesť dobru náladu, niečo dobré
pod zub a chuť zabaviť sa spolu s Vašimi priateľmi!
Tešíme sa na Vás!

MINIŠTRANTSKÁ ŠKOLA

Srdečne pozývame všetkých chlapcov na tretie
stretnutie miništrantskej školy. Tentokrát bude
súčasťou stretnutia aj sv. omša.
Dátum: 13. jún 2022
Čas: 16:30 h
Miesto: Kaplnka sv. Michala

MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA

Všetkých pozývame na mládežnícku sv. omšu
9.6.2022 o 18:00 h do Dómu sv. Alžbety.
Záverečná ďakovná mládežnícka sv. omša bude
23.6. o 18:00 h.

KKVIZ (Pub quiz pre mladých)

Všetkých mladých pozývame na tretí KKVIZ (Pub
quiz) v našej farnosti. Stretneme sa 9.6.2022 o 19:00
v SKK (Alžbetina 14).
Téma: Na striebornom plátne
Vytvorte s kamarátmi 3-6 členný tím, zabavte sa
a vyhrajte zaujímavé ceny!
TEŠÍME SA NA VÁS!!!

MODEROVANÁ ADORÁCIA

V piatok 10.6. bude po večernej sv. omši o 18:00 h
v Dóme sv. Alžbety posledná moderovaná adorácia
v tomto školskom roku.

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.

DIAKONSKÁ VYSVIACKA

V piatok 17.6.2022 sa o 10:00 h v Dóme sv. Alžbety
uskutoční diakonská vysviacka, ktorú
piatim
bohoslovcom udelí košický pomocný biskup Mons.
Marek Forgáč.

KŇAZSKÁ VYSVIACKA

V sobotu 18.6.2022 o 10:00 h v Dóme sv. Alžbety
prijmu štyria diakoni z rúk otca arcibiskupa Mons.
Bernarda Bobera kňazskú vysviacku.
Srdečne Vás pozývame! Zahrňme našich nových
kňazov do svojich modlitieb!
Slávnosť bude vysielaná aj prostredníctvom TV Lux.

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.

je Duch hlavným hrdinom – sme svedkami neustáleho dynamizmu, plného prekvapení. Vtedy, keď to učeníci
neočakávajú, Duch ich posiela k pohanom. Otvára nové cesty, ako v príbehu diakona Filipa. Duch ho pohne
na pustú cestu z Jeruzalema do Gazy – ako len bolestne dnes znie tento názov! Nech Duch Svätý zmení srdcia
a udalosti a daruje pokoj Svätej zemi. Na tejto ceste Filip káže etiópskemu veľmožovi a krstí ho. Potom ho
Duch Svätý preniesol do Azotu, potom do Cézarey, vždy do nových situácií, aby šíril Božiu novosť. Potom je
tu Pavol, ktorý «spútaný Duchom» (Sk 20,22) ide až do končín zeme, nesúc evanjelium národom, ktoré nikdy
nevidel. Tam, kde je Duch, vždy sa niečo deje a keď zavanie, nikdy nie je bezvetrie.
Keď život v našich spoločenstvách prechádza obdobím „apatie“ a uprednostňujeme domáci pokoj pred
Božou novosťou, je to zlé znamenie. Znamená to, že hľadáme úkryt pred vanutím Ducha. Keď žijeme pre
vlastnú sebazáchovu a nejdeme k tým, ktorí sú vzdialení, nie je to dobré znamenie. Duch vanie, ale my radšej
sťahujeme plachty. A predsa sme mnohokrát videli divy. Často práve v tých najtemnejších obdobiach Duch
vzbudil najžiarivejšiu svätosť! Pretože on je dušou Cirkvi, stále ju oživuje nádejou, naplňuje ju radosťou, dáva
jej novú plodnosť, obdarováva ju zárodkami života. Ako keď sa v rodine narodí dieťa, prevráti poriadok dňa,
oberá o spánok, avšak prináša radosť, ktorá obnovuje život, posúvajúc ho dopredu a rozširujúc ho o lásku.
Duch vnáša do Cirkvi „nádych detstva“. Neustále znovuzrodzuje. Oživuje počiatočnú lásku. Duch pripomína
Cirkvi, že aj napriek svojím stáročným dejinám je stále dvadsaťročnou devou, mladou nevestou, do ktorej
je Pán šialene zamilovaný. Neprestávajme teda pozývať Ducha Svätého do nášho prostredia a vzývať ho pred
každou činnosťou, slovami: «Príď Duchu Svätý!».
On prinesie svoju premieňajúcu silu, jedinú silu, ktorá je, tak povediac, dostredivá a odstredivá zároveň.Je
dostredivá, teda posúva do stredu, do centra, pretože koná v hĺbke srdca. Prináša jednotu do roztrieštenosti,
pokoj do súženia, pevnosť do pokušení. Pripomína to Pavol v druhom čítaní, keď píše, že plodom Ducha
je radosť, pokoj, vernosť a zdržanlivosť (por. Gal 5,22). Duch dáva dôvernosť s Bohom a vnútornú silu ku
kráčaniu vpred. Súčasne je však silou odstredivou, to znamená, že vytláča von. Ten, kto vedie smerom do stredu,
je zároveň tým, ktorý posiela na periférie, do všetkých ľudských periférií. Ten, ktorý nám zjavuje Boha, nás
ženie k bratom. Posiela nás a robí z nás svedkov, a preto ako píše Pavol, nás zahrňuje láskou, zhovievavosťou,
dobrotou, a tichosťou. Len v Duchu Tešiteľovi hovoríme slová života a skutočne povzbudzujeme iných. Ten,
kto žije podľa Ducha, je v tomto duchovnom napätí: siaha smerom k Bohu a zároveň smerom k svetu.
Prosme ho, aby sme boli takíto. Duch Svätý, neskrotné Božie vanutie, vej na nás. Prúď do našich sŕdc
a daj nám dýchať nežnosť Otca. Vaň na Cirkev a poháňaj ju až do najvzdialenejších končín, aby nesená tebou,
neprinášala nič iné, len teba. Vej na svet jemný vánok pokoja a nové osvieženie nádeje. Príď, Duchu Svätý,
zmeň naše vnútro a obnov tvár zeme. Amen.
pápež František
zdroj: www.vaticannews.va

LITURGICKÝ PREHĽAD
PONDELOK
6.6.

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi
spomienka

Gn 3, 9-15. 20 I Ž 87, 1-2. 3+5. 6-7
Jn 19, 25-34

UTOROK
7.6.

Utorok 10. týždňa v Cezročnom období

1 Kr 17, 7-16 I Ž 4, 2-3. 4-5. 7b-8
Mt 5, 13-16

STREDA
8.6.

Streda 10. týždňa v Cezročnom období

1 Kr 18, 20-39 I Ž 16, 1-2a. 4ab. 5+8. 11
Mt 5, 17-19

ŠTVRTOK
9.6.

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

Iz 6, 1-4. 8/ Hebr 2, 10-18
Ž 23, 2-3. 5. 6
Jn 17, 1-2. 9. 14-26

PIATOK
10.6.

Piatok 10. týždňa v Cezročnom období

1 Kr 19, 9a. 11-16
Ž 27, 7-8a. 8b-9c. 13-14
Mt 5, 27-32

SOBOTA
11.6.

Svätého Barnabáša, apoštola

NEDEĽA
12.6.

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Sk 11, 21b-26; 13, 1-3
Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4. 5-6
Mt 10, 7-13

spomienka

Prís 8, 22-31
Ž 8, 4-5. 6-7. 8-9
Rim 5, 1-5
Jn 16, 12-15

slávnosť

Detské okienko
Už túto nedeľu slávime Turíce, deň,
kedy apoštoli dostali dary Ducha
Svätého, deň, keď si pripomíname,
že tieto dary sme dostali aj my. Viete
ako sa zvykne vyobrazovať Duch
Svätý?
Ak pospájate čísla od najmenšieho
po najväčšie, obrázky vám poradia.

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

