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V mesiaci august si pripomíname sviatok 
Nanebovzatia. Na konci pozemského života, 
Matka Krista vystúpila s dušou i telom 
do Neba, teda do slávy večného života, 
do plného spoločenstva s Bohom.
Úryvok evanjelia (Lk 1,39-56) nám predstavuje 
Máriu, ktorá sa vzápätí ako počala Ježiša 
z Ducha Svätého, vyberá ku staršej príbuznej 
Alžbete, ktorá tiež zázračne čaká syna. 
Pri tomto stretnutí naplnenom Duchom Svätým 
Mária vyjadruje svoju radosť chválospevom 
Magnifikat, lebo si plne uvedomila význam 
veľkých vecí, ktoré sa uskutočňujú v jej živote: 
prostredníctvom nej prichádza k naplneniu 
celé očakávanie jej ľudu.
Avšak evanjelium nám tiež ukazuje, čo je tým 
najpravdivejším dôvodom veľkosti Márie a jej 
blaženosti: dôvodom je viera. Alžbeta ju zdraví 
týmito slovami: «Blahoslavená je tá, ktorá 
uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán»(Lk 
1,45). Viera je srdcom celých Máriiných dejín, 
ona je veriaca, tá veľká veriaca. Ona vie – 
a hovorí to – že dejiny sú obťažené násilím 
mocipánov, pýchou bohatých, spupnosťou 
pyšných. Avšak Mária verí a prehlasuje, že 
Boh nenecháva osamote svoje pokorné 
a chudobné deti, ale ich zachraňuje 
s milosrdenstvom a pozornosťou, zosadzujúc 
mocnárov z ich trónov, rozptyľujúc pyšných 
v intrigách ich sŕdc. Toto je viera našej Matky, 
toto je viera Márie!
Chválospev Panny Márie nám zároveň 
napomáha vytušiť zmysel naplnený príbehom 
Márie: ak je milosrdenstvo Pána motorom 
dejín, potom nemohla «poznať porušenie 
v hrobe tá, ktorá priviedla na svet Pána 
života» (porov.Pieseň vďaky). Toto všetko 
sa však netýka len Márie. „Veľké veci“, ktoré 
v nej vykonal Všemohúci, sa nás hlboko 
dotýkajú, hovoria nám o našej ceste životom, 
pripomínajú nám cieľ, ktorý nás čaká: dom 
Otca. Náš život videný vo svetle Márie vzatej 

do Neba, nie je bezcieľnym blúdením, ale 
je púťou, ktorá - aj keď so všetkými svojimi 
neistotami a utrpením - má istý cieľ: dom 
nášho Otca, ktorý nás s láskou očakáva. 
Je pekné myslieť na to: že máme Otca, ktorý 
nás s láskou očakáva a že aj naša Matka Mária 
je tam hore a čaká na nás s láskou.  
A tak, ako život ubiehal, Boh dal zažiariť «pre 
svoj ľud na jeho pozemskej púti znamenie 
potechy a pevnej nádeje» (tamtiež). 
To znamenie má tvár, to znamenie má meno: 
žiarivú tvár Matky Pána a blahoslavené meno 
Márie, plnej milosti, lebo uverila Pánovmu 
slovu. Tá veľká veriaca! Ako členovia Cirkvi 
smerujeme k tomu, že budeme zdieľať slávu 
s našou Matkou, lebo vďaka Bohu aj my 
veríme v Kristovu obetu na kríži a skrze krst 
sme začlenení do tohto tajomstva spásy.
Všetci sa spoločne modlime, aby, zatiaľ 
čo sa odvíja naša cesta na tejto zemi, obrátila 
k nám svoje milosrdné oči, rozjasňovala nám 
cestu, ukazovala nám cieľ a aby nám po tomto 
vyhnanstve ukázala Ježiša, požehnaný plod 
jej života. A povedzme spoločne: Ó milostivá, 
ó pobožná, ó presladká Panna Mária!“



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.

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA 
PANNY MÁRIE

V pondelok 15.8. slávime prikázanú slávnosť 
Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie. 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

SV. ŠARBEL
Pozývame Vás na tradičnú sv. omšu ku cti svätého 
Šarbela, ktorá bude 22.8. o 18:00 h v katedrále 
spojená s pomazaním svätošarbelským olejom.

DENNÁ SPOVEDNÁ SLUŽBA
Denná spovedná služba v Dóme sv. Alžbety bude 
obnovená opäť v septembri.

MLÁDEŽNÍCKE SV. OMŠE
Počas letných prázdnin mládežnícke sv. omše 
nebudú. Spoločne sa začneme stretávať opäť 
v septembri.

PRIHLASOVANIE NA SVIATOSŤ 
BIRMOVANIA

Na prípravu k sviatosti birmovania, ktorá bude 
prebiehať v školskom roku 2022/2023 sa už teraz 
môžete prihlásiť prosredníctvom online formulára. 
Príprava je určená pre všetkých od prvého ročníka 
SŠ a začne v septembri 2022.
K prijatiu sviatostí sa taktiež môžu prihlasovať 
aj dospelí.

Prihlasovací formulár nájdete na našej farskej 
stránke www.domsvalzbety.sk

PRIHLASOVANIE NA PRVÉ 
SV. PRIJÍMANIE

Prihlasovanie na prvé sv. prijímanie začne 
v septembri online formou na našej webovej stránke 
www.domsvalzbety.sk

PRIHLASOVANIE NA INICIAČNÉ 
SVIATOSTI

Dávame Vám do pozornosti možnosť prihlásiť sa 
na prípravu k prijatiu iniciačných sviatostí: krst, 
birmovanie a Eucharistia pre dospelých, ktorá začne 
od septembra.

SV. OMŠE PRE MAMIČKY A OTECKOV 
S DEŤMI

Tieto sv. omše, ktoré bývajú v seminárnom kostole 
každý piatok o 10:00 h, počas letných prázdnin 
nebudú. Ak sa nestane nič neočakávané, pokračovať 
budú v jeseni, bližšie info bude oznámené 
v Alžbetinom liste.

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.



Zatiahni na hlbinu. V dňoch od 11. do 15. 
júla sme my, mladí, zatiahli na hlbinu 
nás samých. Prostredníctvom času 
a aktivít, ktoré nám boli poskytnuté, 
sme sa mohli spoločne zamýšľať 
a rozprávať  o vzťahoch, modlitbe, 
odpustení, Eucharistii a Svätom písme. 
Každý z animátorov nám odovzdal trošku 
seba.  Zažili sme bombastické chvíle, 
z ktorých sme mohli načerpať do rôznych 
oblastí našich životov a studní našich 
duší. Taktiež sme nezanedbali ani našu 
fyzickú stránku. Za ,,krásnehopočasia" 
sme sa vyšplhali na Sninský kameň (ani 
Suchí nezostali suchí), navštívili sme 
Andrasiovcov v Humennom, pogúľali 
sme naše šunky v ochranných guliach, 
zatiahli sme na dno plytkého bazéna a 
snažili sa hrať volejbal. Smiech, ktorý 
nás sprevádzal celým táborom, vyvrchol 
programom, ktorý sme si pripravili my 

mladí pre našich animátorov. Práve im 
ďakujeme za čas, nervy a kreativitu, ktorú 
do nás investovali. Sú to ľudia s veľkým 
srdcom a sú tu pre nás. 
Obzvlášť je ním otec Boris, ktorý je 
vetrom, bez ktorého sa ani lístok na 
strome nepohne. Ďakujeme mu za jeho 
priateľský prístup k nám mladým a za jeho 
elán, ktorý sme z neho cítili nielen počas 
týchto dní.
Ďakujeme aj nášmu bývalému 
diakonovi Milošovi za prekvapenie jeho 
prítomnosťou, ktorá nás navštívila cez 
okno. Taktiež ďakujeme pánovi dekanovi, 
ktorý bol pôvodca celej myšlienky nášho 
tábora a za jeho návštevu spolu s novým 
diakonom Šimonom, ktorí nám priniesli 
sladké pochutinky. Možno sa pýtate A čo 
potom? Potom budeme sálať okolo seba 
to, čo sme načerpali počas týchto dní. 

za mladých napísala Karolína Kaduková

teen tábor 2022 - zatiahni na hlbinu



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 


