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Farnosti
sv. Alžbety
Košice

12. Jún - 19. Jún 2022

Príspevok na vydanie: 0,10€

Diakonský rok vo farnosti
Čas plynie ako voda. Je tak nezastaviteľný,
no zároveň je nádherný a výnimočný, pretože žiadna
chvíľa sa nezopakuje dvakrát. To, ako tá chvíľa bude
vyzerať, je v značnej miere v našich rukách, no nie
vždy vieme ovplyvniť každú situáciu.
Čas môjho pôsobenia vo Farnosti sv. Alžbety sa
končí. Hoci som 5 rokov žil na území tejto farnosti
ako bohoslovec v seminári, až teraz som zažíval
jej krásy. Počas tohto obdobia som prechádzal
okolo katedrály a obdivoval jej majestátnosť. A ani
po tejto ročnej praxi ma neprestáva udivovať a stále
do nej budem s bázňou prichádzať.

Moja diakonská prax začala už cez letné
prázdniny, kedy som sa počas jedného mesiaca
zoznámil s farnosťou a bol nápomocný pri službách,
ktoré som ako diakon mohol vykonávať. Potom
som sa vrátil domov do Sabinova a opäť sa vrátil
v septembri. Popri praxi vo farnosti som zároveň
písal diplomovú prácu a venoval sa prednáškam
a skúškam v záverečnom roku na Teologickej
fakulte.

Ani tento rok nebol uchránený od covid
opatrení, no napriek týmto novým pastoračným
výzvam som sa každý týždeň vracal do farnosti, aby
som poslúžil, s čím bolo treba.
Jedno sa končí, aby to druhé mohlo začať. Často
vidíme koniec, ale začiatok nie. Aj ja vidím koniec
môjho pôsobenia vo Farnosti sv. Alžbety a neviem,
v akej farnosti budem začínať ako novokňaz. Preto sa
chcem v závere mojej diakonskej praxe poďakovať
pánovi dekanovi Allanovi za prijatie do farnosti,
za prejavenú dôveru a za postupné odovzdávanie
skúseností a rád do mojej ďalšej služby. Zároveň sa
chcem poďakovať aj pánom kaplánom za vytvorenie
pocitu domova, do ktorého som sa stále mohol
vrátiť. Ďakujem taktiež všetkým, s ktorými som
počas tohto roka prišiel do akéhokoľvek kontaktu,
či už to bolo krátke stretnutie alebo dlhšia spolupráca.
Každým jedným stretnutím som sa posúval vpred.
Je to pre mňa nezabudnuteľná spolupráca, a to nie
len preto, že diakonská prax
je len jedna, ale preto, lebo
som tu zažil spoločenstvo,
ktoré má „draif“, ktoré
sa rado stretáva a rastie.
Vďaka všetkým, ktorí mi
boli nápomocní akýmkoľvek
spôsobom no ďakujem
najmä za všetky modlitby,
ktorými ste ma mnohí niesli
a stále nesiete. Vďaka!
Miloš Jaklovský
diakon

Farské oznamy
PRIMIČNÁ SV. OMŠA

ZATVORENÁ FARSKÁ KANCELÁRIA

Náš diakon Miloš Jaklovský bude mať primície
19. júna o 11:00 h v rodnom Sabinove.
V Dóme sv. Alžbety bude slúžiť svoju ďakovnú svätú
omšu za ročnú prax 22. júna 2022 o 18:00 h.
Zároveň mu v mene farského spoločenstva
ďakujeme za ročnú prax, ktorú prežil v našej
Farnosti sv. Alžbety a vyprosujeme mu hojnosť
Božích milostí na ďalších miestach jeho
pastoračného pôsobenia.

Vo štvrtok 16.6. bude z dôvodu prikázaného sviatku
farská kancelária ZATVORENÁ.

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.

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

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.

STRETNUTIE FARSKÉHO
SYNODÁLNEHO SPOLOČENSTVA
Ďalšie synodálne stretnutie v našej farnosti
sa uskutoční 15.6.2022 o 18:00 h na farskom úrade.

MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
Všetkých pozývame na mládežnícku sv. omšu
16.6.2022 o 18:00 h do Dómu sv. Alžbety.
Záverečná ďakovná mládežnícka sv. omša bude
23.6. o 18:00 h.

PRIKÁZANÝ SVIATOK NAJSVÄTEJŠIEHO
KRISTOVHO TELA A KRVI
Vo štvrtok 16.6. slávime prikázaný sviatok
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sväté omše
v našej farnosti budú nasledovne:
Dóm sv. Alžbety: 6:00, 7:00, 8:00, 11:30, 15:00
a 18:00
Uršulínsky kostol: 8:00 a 15:45
Krista Kráľa: 7:00 a 17:00

DIAKONSKÁ VYSVIACKA
Z Božej milosti Mons. Marek Forgáč v piatok
17.6.2022 o 10:00 h v Dóme sv. Alžbety ustanoví
na službu diakonov týchto kandidátov:
dp. Peter Astrab - Budkovce
dp. Dávid Buzogaň - Košce - Juh
dp. František Hermanovský - Lúčka
dp. Tomáš Kovalčík - Giraltovce
dp. Šimon Škovranko - Jarovnice
Srdečne Vás na túto slávnosť pozývame!

KŇAZSKÁ VYSVIACKA
Z Božej milosti Mons. Bernard Bober, arcibiskupmetropolita, v sobotu 18.6.2022 o 10:00 h v Dóme
sv. Alžbety ustanoví do služby kňazov týchto
svätencov:
dp. Miloš Jaklovský - Sabinov
dp. Jakub Mura - Košice KVP
dp. Ján Pčolinský - Košická Polianka
dp. Maroš Varga - Kuzmice, farnosť Slivník
Srdečne všetkých na túto slávnosť pozývame
a zároveň prosíme o modlitby za novokňazov, aby sa
stali novým kvasom v radoch košického presbytéria
a zároveň svojím životom a službou svedčili o Božej
láske a milosrdenstve.
Slávnosť bude vysielaná aj prostredníctvom TV Lux.
Z dôvodu kňazskej vysviacky
sv. omša o 7:00 h NEBUDE!

SPRIEVOD BOŽIEHO TELA
V nedeľu 19.6. o 9:30 h bude v Dóme sv. Alžbety
sv. omša zo slávnosti Božieho Tela a Krvi
s procesiou. Pozývame zvlášť rodičov s deťmi
s lupienkami kvetov, aby sa zapojili do slávnostného
sprievodu ako aj všetkých veriacich k účasti.
Z toho dôvodu budú sv. omše v katedrále o 6:00, 7:30,
9:30 (s procesiou), 12:00, 15:00 a 18:00 h.
DOPOLUDŇAJŠIE SV. OMŠE V KOSTOLOCH
NA ÚZEMÍ STARÉHO MESTA NEBUDÚ!
Celá táto slávnosť bude vysielaná aj prostredníctvom
RTVS.

MYSTIČKA A STIGMATIČKA
MYRNA NAZZOUR
Pozývame Vás na svedectvo sýrskej mystičky
a stigmatičky Myrny Nazzour 24. júna 2022 po svätej
omši o 18:00 h do Dómu sv. Alžbety.

Začiatky príbehu Myrny siahajú do čias, keď mala 18
rokov. Pol roka po svadbe sa začal počas modlitby
objavovať na Máriiných rukách olej. O päť dní neskôr
obraz Panny Márie, ktorý je kópiou Kazanskej ikony,
prvýkrát ronil olej. Myrna mala zjavenia Panny Márie
a Pána Ježiša, dostala od nich posolstvá aj pre nás...
Neskôr dostala aj stigmy.

DARY NA KATEDRÁLU
Rodičia prvoprijímajúcich detí ako aj rodičia
birmovancov venovali na katedrálu po 200€.
Úprimné Pán Boh zaplať!

PRIHLASOVANIE NA SVIATOSŤ
BIRMOVANIA
Od nedele 12.6. sa budete môcť prihlásiť na prípravu
k sviatosti birmovania, ktorá bude prebiehať
v školskom roku 2022/2023. Príprava je určená pre
všetkých od prvého ročníka SŠ a začne v septembri
2022.
Prihlasovací formulár nájdete na našej farskej
stránke www.domsvalzbety.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!

PRIHLÁSIŤ SA JE MOŽNÉ IBA
DO NEDELE 12.6.

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

T22 - NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE

PRIHLASOVANIE JE SPUSTENÉ

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 na našej
facebookovej stránke Mládež sv. Alžbety alebo
na stránke farnosti www.domsvalzbety.sk.

SV. OMŠE PRE MAMIČKY S DEŤMI
Každý piatok o 10:00 h je v Kostole sv. Antona
Paduánskeho (seminárny kostol) sv. omša pre
mamičky s deťmi.

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
13.6.

Svätého Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka

1 Kr 21, 1-16 I Ž 5, 2-3. 5-6. 7
Mt 5, 38-42

UTOROK
14.6.

Utorok 11. týždňa v Cezročnom období

1 Kr 21, 17-29 I Ž 51, 3-4. 5-6a. 11+16
Mt 5, 43-48

STREDA
15.6.

Streda 11. týždňa v Cezročnom období

2 Kr 2, 1. 6-14 I Ž 31, 20. 21. 24
Mt 6, 1-6. 16-18

ŠTVRTOK
16.6.

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI
prikázaná slávnosť

Gn 14, 18-20
Ž 110, 1. 2. 3. 4
1 Kor 11, 23-26
Lk 9, 11b-17

PIATOK
17.6.

Piatok 11. týždňa v Cezročnom období

2 Kr 11, 1-4. 9-18. 20
Ž 132, 11. 12. 13-14. 17-18
Mt 6, 19-23

Sobota 11. týždňa v Cezročnom období
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu

SOBOTA
18.6.

2 Krn 24, 17-25
Ž 89, 4-5. 29-30. 31-33. 34
Mt 6, 24-34

ľubovoľná spomienka

NEDEĽA
19.6.

Zach 12, 10-11; 13, 1
Ž 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9
Gal 3, 26-29
Lk 9, 18-24

12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- SPRIEVOD BOŽIEHO TELA ULICAMI STARÉHO MESTA -

Detské okienko
Aj tento týždeň slávime zvláštnu nedeľu? Viete ako sa volá? Viete koho oslavujeme? Na čiaru napíšte
písmeno, ktoré v prvom slove je a v druhom chýba a tajnička 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

