
„Chcem vás požiadať i povzbudiť
k tomu, aby sa konali ružencové
pobožnosti spolu s kňazom v každej
farnosti, a nielen vo farskom kostole.
Všetci vnímame, aký veľký príklad
mariánskej úcty nám dáva pápež
František svojím zastavením sa pred
obrazom či sochou Panny Márie,
zverením každej svojej cesty a svojich
krokov do jej materinskej ochrany.

Akým silnýmpovzbudením je kňaz
vo farnosti, ktorý pred vyobrazením
Panny Márie sa spolu s veriacimi
modlí, aby jeho farnosť bola na prí-
hovor Ježišovej matky chránená pred
zlom a pokušeniami, aby veriaci na jej
príhovor boli posilňovaní vo chvíľach
utrpenia, aby v ľudskom srdci
a vo svete nechýbal pokoj a vzájomná
láska. Spoločná modlitba ruženca
zjednocuje farnosť v spoločnom krá-
čaní k Bohu, v nasledovaní Ježiša
a v úsilí o svätosť, ako nám to svojím
životom ukázala naša nebeskáMatka.

Som si istý, že každý z nás kňazov
má ruženec. Pridajme sa k tým, ktorí –
ako povzbudzuje pápež František –
budú ho stále nosiť so sebou vo vrec-
kách. Tak ho budeme mať vždy po ru-

ke, aby sme ružencom prosili za na-
šich blízkych – živých i zosnulých,
za zverených veriacich, za problémy
nášho sveta. A prosím vás, nezabú-
dajme ani na spolubratov v kňazstve.
Ďakujem vám aj za každú modlitbu,
ktorou sprevádzate moju službu.
Uisťujem vás, že ste súčasťou mojej
modlitby ruženca.“

povzbudzuje arcibiskup Bober
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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 ve-
černými sv. omšami o 17:45 hod. v katedrále.

PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ
Tento týždeň je prvopiatkovým, pozývame Vás
ku sviatosti zmierenia, ktorá je vysluhovaná
denne od 6:00 - 7:00, 9:00 - 11:30, 17:00 - 18:00.

PRVONEDEĽNÁ ADORÁCIA
Prvonedeľná eucharistická adorácia bude
po nedeľnej sv. omši o 10:30 hod. (2.10.) v kate-
drále.

ZAPISOVANIE ÚMYSLOV SV. OMŠÍ
Od pondelka 3.10. od 8:30 hod. si môžete
vo farskej kancelárii zapísať úmysly sv. omší
na mesiac november. Sv. omše sa slúžia za ži-
vých aj zosnulých.

MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
Pozývame mládež a birmovancov na mládež-
nícku sv. omšu, ktorá bude vo štvrtok 6.10.
o 18:00 hod. v Dóme sv. Alžbety.

VEČER MILOSRDENSTVA
Pozývame Vás na Večer milosrdenstva, ktorý
bude vo štvrtok 6.10.2022 v Kostole Krista
Kráľa v Košiciach. Začíname sv. omšou o 18:00
a po nej bude nasledovať adorácia, pri ktorej
moderované slovo strieda ticho a piesne pod
vedením členov Komunity Emanuel.
Téma: A predsa sa ma ujme /Ž27,10/

PRÍPRAVA NA SVIATOSTI

PRVOPRIJÍMAJÚCI • Príprava na sviatosť prvého sv. prijímania pokračuje v stredu 5. októbra
na sv. omši o 17:00 hod. v Kostole Krista Kráľa na Moyzesovej ulici.

BIRMOVANCI

• Mládežnícka a birmovanecká sv. omša bude vo štvrtok 6. októbra 2022
o 17:00 hod. v Dóme sv. Alžbety.

• Stretnutia birmovancov s animátormi sa uskutočnia podľa zadelenia
do jednotlivých skupiniek (piatková skupinka z dôvodu víkendovky
stretnutie v tomto týždni mať nebude).

KATECHUMENI
• Dávame Vám do pozornosti možnosť prihlásiť sa na prípravu k prijatiu

iniciačných sviatostí. krst, birmovanie a Eucharistia pre dospelých.
Prihlásiť sa môžete vo farskej kancelárii.

KOŠICKÉ HANUSOVE DNI
Pozývame Vás na 7. ročník festivalu Košické
Hanusove dni, ktorý sa tento rok uskutoční
počas víkendu 21. - 23. októbra 2022 v DKC
Veritas, v Košiciach. Diváci sa môžu tešiť
na mnohé zaujímavé prednášky a diskusie,
napr. o kresťanskom umení, sexuálnom zne-
užívaní v Cirkvi, či o tom, ako nepreflá-
kať študentské roky. Nebude chýbať polemic-
ká politická diskusia či prednáška vladyku Cyri-
la Vasiľa. Viac informácií na khd.sk
O festivale: Košické Hanusove dni organizuje ka-
tolícke akademické Spoločenstvo Ladislava Ha-
nusa. Víziou SLH je byť inšpirujúcim spoločen-
stvom vzdelaných a angažovaných kresťanov,
ktorí budú obohacovať kultúru a verejný život
na Slovensku.

21. MEDZINÁRODNÁ DUCHOVNÁ
OBNOVA PRE MANŽELSKÉ PÁRY

V MEDŽUGORÍ
Pozývame manžejské páry na medzinárodnú
duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v ter-
míne 31.10. - 6.11. v Medžugorí.
31.10. – pondelok - odchod autobusom z Ko-
šíc v skorých ranných hodinách. Večer príchod
do Medžugoria, ubytovanie.
Transport: autobus SETRA/Mercedes - klíma,
bar, toaleta, TV obrazovky
Ubytovanie : hotel Leone 4****
Strava: polpenzia, raňajky a obedy
Cena: 330€ na osobu
2.11- 5.11. – program Duchovnej obnovy pre
manželov. (Tlmočenie do slovenského jazyka je
zabezpečené.)
6.11. – nedeľa – odchod autobusom z Medžu-
goria v ranných hodinách. Neskorý príchod



do Košíc.
Poplatok za Duchovnú obnovu: 40€. Platí sa až
v Medžugorí organizátorovi DO.
Kontakt:
Eva Hrabovská
0903 733 212
evans@evansenglish.sk

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.

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.



LITURGICKÝ PREHĽAD

PONDELOK
3.10. Pondelok 27. týždňa v Cezročnom období

Gal 1, 6-12
Ž 111, 1-2. 7-8. 9+10c
Lk 10, 25-37

UTOROK
4.10.

Sv. Františka Assiského
spomienka

Gal 1, 13-24
Ž 139, 1-2. 13-14b. 14c-15
Lk 10, 38-42

STREDA
5.10.

Streda 27. týždňa v Cezročnom období
alebo sv. Faustíny Kowalskej, panny
ľubovoľná spomienka

Gal 2, 1-2. 7-14
Ž 117, 1. 2
Lk 11, 1-4

ŠTVRTOK
6.10.

Štvrtok 27. týždňa v Cezročnom období
alebo sv. Bruna, kňaza
ľubovoľná spomienka

Gal 3, 1-5
(Ž) Lk 1, 69-70. 71-72. 73-75
Lk 11, 5-13

PIATOK
7.10.

Ružencovej Panny Márie
spomienka

Sk 1, 12-14
(Ž) Lk 1, 46-47. 48-49. 50-51.
52-53. 54-55
Lk 1, 26-38

SOBOTA
8.10.

Sobota 27. týždňa v Cezročnom období
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

Gal 3, 22-29
Ž 105, 2-3. 4-5. 6-7
Lk 11, 27-28

NEDEĽA
9.10. 28. NEDEĽA V CEZROČNOMOBDOBÍ

2 Kr 5, 14-17
Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4
2 Tim 2, 8-13
Lk 17, 11-19

DETSKÉ OKIENKO

Ahojte! V nedeľnom evanjeliu po-
čujeme, ako učeníci Ježiša o niečo
prosia. Viete o čo? Odpoveď zistíte,
keď nájdete cestu bludiskom.


