
Už tretí rok sa uprostred noci ponoríme
do počúvania Božieho slova. Koniec
septembra je v liturgickom kalendári
neodmysliteľne spojený so sv. Hieronymom,
ktorý sa ako prvý podujal pretlmočiť Sväté
písmo do latinčiny, ktorá v jeho časoch bola
univerzálnym jazy-
kom rímskej civilizá-
cie. Týmto počinom
Hieronym otvoril
Písmo pre širokú
masu, ktorá zrazu
mohla porozumieť
Biblii.

Rok Božieho
slova, ktorý bol
do istej miery zas-
tretý pandémiou
Covidu-19 sa aj nám
snažil priblížiť po-
klad Sv. písma,
a preto aj v našej
farnosti na záver
tohto roku vznikla
iniciatíva celonoč-
ného čítania biblic-
kých častí.

Tento rok bude-
me čítať Skutky apoštolov a Listy apoštola
Pavla, spisy opisujúce život prvotnej Cirkvi.
Tieto listy sú pre nás obohatením, povzbu-
dením, ale aj usmernením v každodennom
prežívaní našej viery.

Cieľom Hieronymovej noci je vytvoriť
priestor meditácie a načúvania Božiemu slovu,

ktoré má moc meniť životy ľudí. Vo víre
množstva správ, ktoré denne zahlcujú naše
vnútro, je potrebné vytvoriť si priestor,
v ktorom zaznie pozitívna správa o Božej láske
ku každému jednému z nás. Tak ako aj v pred-
chádzajúce roky, aj tohtoročnú Hieronymovu

noc bude sprevá-
dzať sprievodný
program, ktorý má
umocniť atmosféru
nočného bdenia
nad Božím slovom.

Tohtoročnú Hie-
ronymovu noc zač-
neme večernou sv.
omšou v piatok 30.
septembra na svia-
tok sv. Hieronyma,
ktorú bude celebro-
vať Dp. Michal Pav-
lík, farský vikár
v Prešove-Sekčove.
Uprostred noci ju
prerušíme eucharis-
tickou adoráciou
a zakončíme ju ran-
nými chválami v so-
botu ráno o 5:30

hod. a následnou mládežníckou sv. omšou o
6:00 hod. Hovorí sa, že Pán Boh ukryl vo Sv.
písme jednu vetu adresovanú každému
jednému z nás. Kiež aj počas tejto noci
nájdeme túto vetu a vez-meme si ju k srdcu.
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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.

OKTÓBROVÉ POBOŽNOSTI
Na budúci týždeň začíname ružencový mesiac
október. Povzbudzujeme Vás k spoločnej
modlitbe ruženca v rodinách aj pred
večernými sv. omšami o 17:45 hod. v katedrále.

KKVIZ - Prvenstvá
Pozývame všetkých mladých na prvý KKviz,
ktorý sa uskutoční v utorok 27. septembra
o 19:00 hod. V Katolíckom kruhu (Alžbetina
14), ktorého témou budú prvenstvá.

ODPUST KU CTI SV. VÁCLAVA
Česká komunita v Košiciach Vás pozýva
v stredu 28. septembra na tradičnú českú
sv. omšu ku cti sv. Václava, hlavného patróna
českých zemí, ktorá bude v Kaplnke svätého
Michala.
• 16:00 hod. - modlitba posv. ruženca
• 16:30 hod. - sv. omša

Všetci ste srdečne pozvaní!

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ KU CTI
SV. MICHALA ARCHANJELA

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.

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.
Detská sv. omša bude 28.9.2022 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 stránkewww.domsvalzbety.sk.

• Príprava je určená pre všetkých od prvého ročníka SŠ.
• Pokračovať budeme mládežníckou odpustovou sv. omšou vo štvrtok

29.9.2022 o 17:00 hod. v Kaplnke sv. Michala, po ktorej bude v SKK
(Alžbetina 14) odpustová zábava.

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.

MLÁDEŽNÍCKY ODPUST
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 Katolíckom
kruhu (Alžbetina 14).
Všetci ste srdečne pozvaní!

HIERONYMOVA NOC
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

PEŠIA PÚŤ DO OBIŠOVIEC
V nedeľu 2. októbra 2022 naša farnosť
organizuje pešiu púť na obišovský odpust.
Procesia vyjde spred Dómu v nedeľu 2.
októbra o 5:00 hod. Pozvaní sú všetci, ktorým
to fyzická kondícia dovoľuje.



PÚŤ RODÍN DO OBIŠOVIEC
V nedeľu 2. októbra 2022 naša farnosť
organizuje vlakovú aj individuálnu púť rodín
a starších do Obišoviec. Spoločne vyrážame
z hl. stanice o 8:36 hod. vlakom č. 8508.

BIBLICKÁ KONFERENCIA
U KARMELITÁNOV

V dňoch 27. až 29. septembra sa v kláštore
bosých karmelitánov v Košiciach-Lorinčík
uskutoční biblická konferencia s názvom Výzvy
pre starovekých a moderných prekladateľov
Biblie II.

SV. OMŠE ZA ŽIVOT
V URŠULÍNSKOM KOSTOLE

Sväté omše za život sa slávia v Košiciach
od roku 2014. Doteraz ich bolo viac ako 80.
Naposledy sa slávili v jezuitskom kostole.
Po prázdninovej prestávke sa však sťahujeme
na nové miesto a zmení sa aj čas
slávenia. Budú sa slúžiť v Uršulínskom kostole
na Mäsiarskej ul. 25, posledný štvrtok
mesiaca o 17:00.
V tomto roku to bude ešte 4-krát:
• 29. september 2002

(požehnanie zdravotníkov)
• 27. október 2022

(požehnanie tehotných mamičiek)
• 24. november 2022

(požehnanie náhradných rodín)
• 22. december 2022

(požehnanie pro-life dobrovoľníkov)

SV. OMŠA ZA ZDRAVOTNÍKOV
Septembrová svätá omša za život v Košiciach
bude osobitne venovaná zdravotníkom.
Pozývame všetkých lekárov, zdravotné sestry,
ošetrovateľov a ďalší zdravotnícky personál
na krátku duchovnú obnovu pri sv. omši
za život. Bude sa konať vo štvrtok 29.
septembra 2022 v Uršulínskom kostole.
Program začne o 17:00 hod. príhovorom lekára
- patológa, MUDr. Františka Gmittera, ktorý
slúži v UNLP Košice.
O 17:15 hod. bude o. Dušan Škurla sláviť
sv. omšu so zamyslením o zdravotníckej
službe ako anjelskej profesii. Na záver kňaz
udelí zdravotníkom osobitné požehnanie.

MISIJNÉ SV. OMŠE
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.

PONUKA SUVENÍROV A PUBLIKÁCIÍ
NAŠEJ FARNOSTI

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.

ZBIERKA NA RÁDIO LUMEN
• Dóm sv. Alžbety - 461,00 €
• Uršulínky - 77,00 €
• Krista Kráľa - 243,10 €
• Dominikáni - 420,24 €
• Jezuiti - 211,40 €
• Seminár - 304,53 €
• Geriatria - 100,00 €
Spolu: 1 817,27€



LITURGICKÝ PREHĽAD

PONDELOK
26.9.

Pondelok 26. týždňa v Cezročnom období
alebo sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov
ľubovoľná spomienka

Jób 1, 6-22
Ž 17, 1. 2-3. 6-7
Lk 9, 46-50

UTOROK
27.9.

Sv. Vincenta de Paul, kňaza
spomienka

Jób 3, 1-3. 11-17. 20-23
Ž 88, 2-3. 4-5. 6. 7-8
Lk 9, 51-56

STREDA
28.9.

Streda 26. týždňa v Cezročnom období
alebo sv. Václava, mučeníka alebo sv. Vavrinca Ruiza a spol., mučeníkov
ľubovoľná spomienka

Jób 9, 1-12. 14-16
Ž 88, 10b-11. 12-13. 14-15
Lk 9, 57-62

ŠTVRTOK
29.9.

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
sviatok I odpustová slávnosť v Kaplnke sv. Michala o 17:00 hod.

Dan 7, 9-10. 13-14/Zjv 12, 7-12a
Ž 138, 1-2a. 2b-3. 4-5
Jn 1, 47-51

PIATOK
30.9.

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka I Hieronymova noc - katedrála

Jób 38, 1. 12-21; 40, 3-5
Ž 139, 1-3. 7-8. 9-10. 13-14b
Lk 10, 13-16

SOBOTA
1.10.

Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux),
panny a učiteľky Cirkvi
spomienka I Hieronymova noc - katedrála

Jób 42, 1-3. 5-6. 12-16
Ž 119, 66. 71. 75. 91. 125. 130
Lk 10, 17-24

NEDEĽA
2.10. 27. NEDEĽA V CEZROČNOMOBDOBÍ

Hab 1, 2-3; 2, 2-4
Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9
2 Tim 1, 6-8. 13-14
Lk 17, 5-10

DETSKÉ OKIENKO
Ahojte! V nedeľnom evanjeliu sa
dočítame o dvoch mužoch. Jeden si
užíval počas života, no po smrti musel
veľmi trpieť. Chudobný muž mal veľmi
ťažký život, no čakalo ho čosi omnoho
lepšie. Ako sa volal tento chudobný muž
zistíte, keď nájdete všetky slová
v osemsmerovke.

ABRAHÁM, BOHATÝ,
HLADNÝ, HODY, JAZYK,
KMENT, MŔTVY, NASÝTIŤ,
POČÚVAŤ, PREPYCH, PSY,
PURPUR, SÝTIŤ, TRÁPENIE,

ZLATO, ZVLAŽI


