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VĎAČNOSŤ
Ústrednou
témou
dnešného
Božieho slova je vďačnosť. Vďačnosť
je viac ako obyčajný zdvorilostný
úkon, ktorý sa patrí vykonať po tom,
čo nám niekto preukáže nejakú
ochotu pomôcť. Vďačnosť je prejavom uzdraveného srdca… Ako
to myslím? Tí desiati malomocní boli
fyzicky poznačení svojou chorobou.
Ich rany ich robili neschopnými viesť
normálny život, všetci sa im vyhýbali
a stránili sa kontaktu s nimi zo strachu, z nevôle či hygienických príčin.
Ich fyzická kondícia im neumožňovala
normálny život, a preto boli plní
beznádeje a bôľu.
A odrazu nachádzajú istú nádej
v nazaretskom učiteľovi, ktorý práve
prechádza okolo nich. Už nič nemôžu
stratiť, a tak kričia: “Ježišu, učiteľ,
zmiluj sa nad nami!” Nádej a obrovská
túžba byť uzdravený oslovila
a zasiahla Ježiša priamo do srdca,
a preto im daroval zdravie. Ježiš
to však neurobil len preto, že
nezvládol svoje emócie, ale preto, aby
nám ukázal, že fyzické uzdravenie je
len polcestou k celkovému uzdraveniu.
To úplné a celkové uzdravenie pri-

chádza totižto neskôr v podobe Samaritána, ktorý sa chce Ježišovi
poďakovať, že už nemusí žiť život
outsidera a vyvrheľa. Nemá v rukách
nič, veď ešte pred chvíľou bol rád,
že prežije zo dňa na deň, ale jeho srdce je plné vďačnosti. A práve tento
Samaritán sa pre nás stáva príkladom
človeka uzdraveného vo svojej
celistvosti. Nielen fyzicky, ale aj vnútorne. Tí ostatní deviati síce boli uzdravení telesne, ale nedovolili Bohu,
aby sa dotkol ich srdca, a tak ostali
malomocní duchovne - nedokázali sa
priblížiť k Tomu, ktorý im daruje život.
Samaritán však dovolil Bohu, aby sa
dotkol nielen jeho rán na tele, ale aj
na srdci. Kiež je teda aj na nás a našom
postoji k životu vidieť, že sa nás
dotýka Božia láska a milosť, ktorá
mení postoj srdca a pretvára ho
v priestor, v ktorom Bohu i ľuďom
ticho ďakujeme za lásku, ktorú nám
prejavili.
BY

FARSKÉ OZNAMY
PRÍPRAVA NA SVIATOSTI
•

PRVOPRIJÍMAJÚCI •
•

BIRMOVANCI

KATECHUMENI

•

Príprava na sviatosť prvého sv. prijímania pokračuje v stredu 12.10.
na sv. omši o 17:00 hod. v Kostole Krista Kráľa na Moyzesovej ulici.
Po sv. omši bude pre deti mesačné veľké stretko na Gymnáziu
sv. Tomáša Akvinského ako aj stretnutie pre rodičov s hosťom.
Mládežnícka a birmovanecká sv. omša bude vo štvrtok 13. októbra 2022
o 18:00 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).

• 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.

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
Povzbudzujeme Vás k spoločnej modlitbe
posvätného ruženca v rodinách aj pred večernými sv. omšami o 17:45 hod. v katedrále.
•
•
•
•
•
•
•

Pondelok 10.10. - matky
Utorok 11.10. - otcovia
Streda 12.10. - sestry dominikánky
Štvrtok 13.10. - birmovanci (skup. KK)
Piatok 14.10. - sestry uršulínky
Sobota 15.10. - rodiny
Nedeľa 16.10. - mladí

MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
Pozývame mládež a birmovancov na mládežnícku sv. omšu, ktorá bude vo štvrtok 13.10.
o 18:00 hod. v Dóme sv. Alžbety, pri ktorej
bude hrať mládežnícky zbor zo Sečoviec.
Po sv. omši sú mladí pozvaní na neformálne
stretko pri hrách do Katolíckeho kruhu
(Alžbetina 14).

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 zneužívaní v Cirkvi, či o tom, ako nepreflákať študentské roky. Nebude chýbať polemická politická diskusia či prednáška vladyku Cyri-

la Vasiľa. Viac informácií na khd.sk
O festivale: Košické Hanusove dni organizuje katolícke akademické Spoločenstvo Ladislava Hanusa. Víziou SLH je byť inšpirujúcim spoločenstvom 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 termíne 31.10. - 6.11. v Medžugorí.
31.10. – pondelok - odchod autobusom z Košíc 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 Medžugoria 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.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY
Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby bola
Cirkev stále verná evanjeliu, aby ho odvážne
ohlasovala a tak sa stávala solidárnejšou,
bratskejšou a otvorenejšou, a nech sa vždy
vyznačuje synodalitou (ochotou putovať
spoločne: ľud, biskupi a pápež).
Úmysel našich biskupov: Aby sme boli
horlivými misionármi v každom prostredí
a vo všetkých okolnostiach.

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
10.10.
UTOROK
11.10.

Pondelok 28. týždňa v Cezročnom období
Utorok 28. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Jána XXIII., pápeža
ľubovoľná spomienka

Gal 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1
Ž 113, 1-2. 3-4. 5a+6-7
Lk 11, 29-32
Gal 5, 1-6
Ž 119, 41. 43. 44. 45. 47. 48
Lk 11, 37-41

STREDA
12.10.

Streda 28. týždňa v Cezročnom období

Gal 5, 18-25
Ž 1, 1-2. 3. 4+6
Lk 11, 42-46

ŠTVRTOK
13.10.

Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom období

Ef 1, 1-10
Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4. 5-6
Lk 11, 47-54

PIATOK
14.10.
SOBOTA
15.10.
NEDEĽA
16.10.

Piatok 28. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Kalixta I., pápeža a mučeníka
ľubovoľná spomienka

Svätej Terézie od Ježiša (z Avily), panny a učiteľky Cirkvi
spomienka

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

DETSKÉ OKIENKO
Ahojte! V nedeľnom evanjeliu
čítame ako Ježiš uzdravil niekoľko malomocných, no nie
všetci mu poďakovali. Na obrázku sú znázornení muži.
Zakrúžkujte toľko malomocných, koľko Ježiš uzdravil
a vymaľujte toľko, koľko sa
mu poďakovalo.

Ef 1, 11-14
Ž 33, 1-2. 4-5. 12-13
Lk 12, 1-7
Ef 1, 15-23
Ž 8, 2-3a. 4-5. 6-7
Lk 12, 8-12
Ex 17, 8-13
Ž 121, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8
2 Tim 3, 14 – 4, 2
Lk 18, 1-8

