
Volám sa Šimon Škvarko
a pochádzam z obce Jarovnice.
Narodil som sa 20.11.1997
v Prešove. Mám dvoch mladších
súrodencov Alžbetu a Jána.
Po 4 rokoch na Základnej škole
v Jarovniciach som nastúpil na
osemročné Gymnázium svätého
Mikuláša v Prešove, ktoré som
úspešne ukončil v roku 2016.
Hneď po skončení školy som
nastúpil do Kňazského seminára
sv. Karola Boromejského
v Košiciach. Myšlienka stať sa
kňazom vo mne rezonovala
už od malička, no nie vždy to bola voľba číslo
jeden. Až po dobrom rozlíšení na cyklopúti
do Ríma v roku 2015 som sa definitívne
rozhodol a podal som prihlášku do seminára.
V deň blahorečenia Anky Kolesárovej, 1.9.2018,
som nastúpil na pastoračný ročník do jej
rodiska, teda do Farnosti Pavlovce nad Uhom.
Celý rok môjho pôsobenia v tejto farnosti sa

točil okolo bl. Anky, pretože k jej hrobu začalo
prichádzať čoraz viac a viac pútnikov z celého
sveta. Dňa 17.6.2022 som prijal diakonské
svätenie tu, v Dóme sv. Alžbety. Aktuálne som
v poslednom piatom ročníku teologických
štúdií na Teologickej fakulte v Košiciach.
Zároveň hneď po vysviacke ma otec arcibiskup
Mons. Bernard Bober poslal do tejto Farnosti
sv. Alžbety Uhorskej na diakonskú prax. Medzi
moje záľuby patrí bicykel, filmy a hudba.

Drahí bratia a sestry, mladí a deti. Teším sa
na Vás všetkých, na nové priateľstvá
a skúsenosti, ktoré ma v tejto farnosti čakajú.
Hneď na začiatku môjho pôsobenia Vás
prosím o modlitby, s pomocou ktorých to ide
ľahšie. Už v seminári som sa za vás modlil
a budem sa aj naďalej.

Šimon Škvarko
diakon
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FARSKÉ OZNAMY

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

Od pondelka 5.9. je v katedrále obnovená
tradičná denná spovedná služba od 9:00 hod.
do 11:30 hod.

V túto nedeľu (18.9.) bude zbierka na Rádio
Lumen. Za Vaše dary úprimne Pán Boh zaplať!

V nedeľu 18.9.2022 Vás pozývame
do katedrály, kde bude po sv. omši o 18:00
hod. večerná meditatívna modlitba TAIZÉ.

Pozývame Vás na tradičnú sv. omšu ku cti sv.
Šarbela, ktorá bude 22.9.2022 o 18:00 hod.
v katedrále.

Pozývame Vás na besedu s pánom prof.
Krčmérym, ktorá sa uskutoční 20.9.2022
o 16:30 hod. Dóme sv. Alžbety.

Mládežicke sv. omše v mesiaci september
budú: 23.9., 29.9. (Kaplnka svätého Michala
a po nej mládežnícky program).

ZAMYSLENIE NA KAŽDÝ DEŇ

PRÍPRAVA NA SVIATOSTI

PRVOPRIJÍMAJÚCI

• Prihlasovací formulár na prípravu k sviatosti prvého sv. prijímania
nájdete na našej farskej stránke: www.domsvalzbety.sk

• Príprava bude vždy v stredu (okrem poslednej stredy v mesiaci)
na sv. omšiach o 17:00 hod. v Kostole Krista Kráľa na Moyzesovej ulici.
Začneme 21.9.2022 o 17:00 hod. v Kostole Krista Kráľa.

BIRMOVANCI

• Na prípravu k sviatosti birmovania, ktorá bude prebiehať v školskom
roku 2022/2023 sa môžete prihlásiť prostredníctvom online formulára
na farskej stránke www.domsvalzbety.sk.

• Príprava je určená pre všetkých od prvého ročníka SŠ.
• Pokrčovať budeme mládežníckou sv. omšou v piatok 23.9.2022 o 18:00

hod. v katedrále.

KATECHUMENI

• Dávame Vám do pozornosti možnosť prihlásiť sa na prípravu k prijatiu
iniciačných sviatostí. krst, birmovanie a Eucharistia pre dospelých.
Príprava začne od septembra a prihlásiť sa môžete vo farskej
kancelárii.

DENNÁ SPOVEDNÁ SLUŽBA

Bežecká štafeta Košice - Vysoká nad Uhom, 24.
septembra 2022, dĺžka trasy cca 97 km
Pozývame Vás na na 5. ročník štafetového
behu S Ankou za život s úmyslom obetovať
svoj beh za ochranu života každého človeka
od počatia po prirodzenú smrť. Tento rok
chceme náš beh obetovať aj za dôstojnejší
život detí žijúcich v extrémnej chudobe
a pomôcť im aj dobrovoľným štartovným
príspevkom. Celý výťažok zo štartovného
bude venovaný medzinárodnému
charitatívnemu hnutiu Mary’s Meals.
Košičanov pozývame pridať sa k nám
od Dómu sv. Alžbety so štartom o 7.00 hod.,
smerom ku Kostolu sv. košických mučeníkov
na sídlisku Nad Jazerom a ďalej smerom
Krásna, Nižná Hutka, prípadne až do Vysokej
nad Uhom.
Informácie na www.domcek.org.

V sobotu 24.9. pozývame všetkých mladých,
zvlášť birmovancov, na výlet a guľáš. Bližšie
info zverejníme na našom Facebooku a farskej
stránke.

Česká komunita pozýva na odpust ku cti
svätého Václava 28.9. v Kaplnke sv. Michala.
• 16:30 hod. - modlitba ruženca za národ
• 17:00 hod. - sv. omša

S ANKOU ZA ŽIVOT

MLÁDEŽNÍCKY VÝLET

ODPUST KU CTI SV. VÁCLAVA

MLÁDEŽNÍCKE SV. OMŠE

ZBIERKA NA RÁDIO LUMEN

MODLITBY TAIZÉ

SVÄTÝ ŠARBEL

BESEDA S PROF. KRČMÉRYM



Odpustová slávnosť ku cti sv. Michala
Archanjela bude:
• Uršulínsky kostol: 25.9. o 10:00 hod.
• Kaplnka sv. Michala: 29.9. o 17:00 hod.

(mládežnícka sv. omša)

Mladí pozývajú na prvý mládežnícky odpust
ku cti sv. Michala archanjela v Kaplnke
svätého Michala vo štvrtok 29. o 17:00 hod.
Po sv. omši sa uskutoční zábava v SKK
(Alžbetina 14).
Všetci ste srdečne pozvaní!

Z 30.9 na 1.10. sa uskutoční už tradičná
Hieronymova noc. Prosíme, aby ste sa
zaregistrovali na jednotlivé časy čítania
Svätého Písma prostredníctvom odkazu na
našej stránke www.domsvalzbety.sk. Tento
rok budeme čítať spisy sv. Pavla. Hosťom
bude farský vikár Michal Pavlík z Prešova -
Sekčov.
Program:
• 18:00 hod. - sv. omša s biblickou kázňou
• 19:15 hod. - začiatok celonočného čítania

Božieho slova
• 24:00 hod. - moderovaná adorácia
• 1:00 hod. - pokračovanie v čítaní
• 5:30 hod. - ranné chvály
• 6:00 hod. - mládežnícka sv. omša

2. októbra organizujeme pešiu púť
na odpustovú slávnosť Ružencovej Panny
Márie v Obišovciach. Procesia vyjde od
katedrály v nedeľu 2.10. o 5:00 hod.
Duchovným sprievodcom bude kaplán Boris.
Pozývame aj mladé rodiny s deťmi, aby sa
na tejto slávnosti zúčastnili. Organizovaná púť
pre deti s rodinami vyjde zo železničnej stanice
vlakom OS 8508 o 8:36. Duchovným
sprievodcom bude kaplán František.

Ak chcete pomôcť misionárom, môžete
nechať odslužiť svätú omšu na svoj úmysel
v misijných krajinách. Milodar na jednu svätú
omšu je 5€, milodar na novénu (9 sv. omší)
je 45€, milodar na gregoriánske omše (30
svätých omší) je 150€. Úmysly si môžete
zapísať cez internet na stránke

www.misijnediela.sk alebo si v kostole môžete
zobrať šeky.

Program katolíckeho Rádia Mária
na september a október 2022 je zadarmo
dostupný u nás v kostole alebo
na www.radiomaria.sk. Vysielanie rádia Mária
môžete počúvať 107,7 MHz.

Ponúkame Vám suveníry a publikácie našej
farnosti:
• pamätná zberateľská bankovka - suvenír -

vydaná z príležitosti návštevy Sv. Otca
v Košiciach: Milodar 5€,

• likér sv. Alžbety z lupeňov ako aj likér
sv. Urbana.

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,
• 0905 922 099.

RÁDIO MÁRIA

PONUKA SUVENÍROV A PUBLIKÁCIÍ
NAŠEJ FARNOSTI

MISIJNÉ SV. OMŠE

PÚŤ DO OBIŠOVIEC

HIERONYMOVA NOC

MLÁDEŽNÍCKY ODPUST

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ KU CTI
SV. MICHALA ARCHANJELA



LITURGICKÝ PREHĽAD

PONDELOK
19.9.

Pondelok 25. týždňa v Cezročnom období
alebo sv. Januára, biskupa a mučeníka
ľubovoľná spomienka

Prís 3, 27-35
Ž 15, 2-3a. 3b-4b. 5
Lk 8, 16-18

UTOROK
20.9.

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga
a spoločníkov, mučeníkov
spomienka

Prís 21, 1-6. 10-13
Ž 119, 1. 27. 30. 34. 35. 44
Lk 8, 19-21

STREDA
21.9.

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
sviatok

Ef 4, 1-7. 11-13
Ž 19, 2-3. 4-5
Mt 9, 9-13

ŠTVRTOK
22.9. Štvrtok 25. týždňa v Cezročnom období

Kaz 1, 2-11
Ž 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14+17
Lk 9, 7-9

PIATOK
23.9.

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
spomienka

Kaz 3, 1-11
Ž 144, 1a+2a-c. 3-4
Lk 9, 18-22

SOBOTA
24.9.

Sobota 25. týždňa v Cezročnom období
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

Kaz 11, 9 – 12, 8
Ž 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14+17
Lk 9, 43b-45

NEDEĽA
25.9. 26. NEDEĽA V CEZROČNOMOBDOBÍ

Am 6, 1ab. 4-7
Ž 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10
1 Tim 6, 11-16
Lk 16, 19-31

DETSKÉ OKIENKO
Ahojte! V nedeľnom evanjeliu čítame, ako sa zachoval nečestný správca. Nájdite na obrázku
sedem rozdielov a skúste sa s rodičmi porozprávať o tom, prečo sa nedá slúžiť naraz dvom
pánom.


