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VYTRVALOSŤ
Evanjelista Lukáš miluje príbehy
o vdovách. Žena, ktorej zomrel muž
bola tak bezmocná a tak zraniteľná,
ako malé dieťa. A nakoľko obľúbenou
Lukášovou témou je nespravodlivosť,
potom v jeho evanjeliu nájdeme toľko
vdov, koľko je tam nespravodlivosti.
V dnešnom ironickom podobenstve
napohľad chudobná, bezmocná
vdova premôže mocného, zdeformovaného sudcu: nie fyzickou silou
alebo za pomoci zákonných prostriedkov, ale jednoduchou vytrvalosťou.

Sudca sa začne báť, že by ho žena
mohla udrieť (!), čo muselo Ježišových poslucháčov priviesť k výbuchu
smiechu.
No poučenie je jednoduché: ak zlomyseľný, mazaný smrteľník, bez
akýchkoľvek zábran ustúpil pred vytrvalosťou vdovy, o čo viac a skôr to
urobí všemohúci, dobrý, pozorný
Boh? Boh je oddaný spravodlivosti,
no nám ju udelí iba vtedy, keď ju budeme naozaj a vytrvalo hľadať.
Zdroj: internet

FARSKÉ OZNAMY
PRÍPRAVA NA SVIATOSTI
PRVOPRIJÍMAJÚCI

BIRMOVANCI

•

Príprava na sviatosť prvého sv. prijímania pokračuje v stredu 19.10.
na sv. omši o 17:00 hod. v Kostole Krista Kráľa na Moyzesovej ulici.

•

Mládežnícka a birmovanecká sv. omša bude vo štvrtok 20. októbra
2022 o 18:00 hod. v Dóme sv. Alžbety.
Stretnutia birmovancov s animátormi sa uskutočnia podľa zadelenia
do jednotlivých skupiniek.

•

ZAMYSLENIE NA KAŽDÝ DEŇ

SV. OMŠA KU CTI SV. ŠARBELA

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

V sobotu 22.10. sa o 18:00 hod. v Dóme svätej
Alžbety uskutoční tradičná sv. omša ku cti sv.
Šarbela. Po sv. omši bude pomazanie svätošarbelským olejom.

OKTÓBROVÉ POBOŽNOSTI

POZVÁNKA NA ŠARKANIÁDU

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

V sobotu 22. októbra o 15:00 hod. pozývame
deti s rodičmi na tradičnú farskú šarkaniádu.
Stretneme sa na poli za reštauráciou Koliba
na sídlisku KVP.

•
•
•
•
•
•
•

Pondelok 17.10. - muži
Utorok 18.10. - deti
Streda 19.10. - sestry františkánky
Štvrtok 20.10. - birmovanci (skup. BY)
Piatok 21.10. - rodiny
Sobota 22.10. - ctitelia sv. Šarbela
Nedeľa 23.10. - mladí

MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC
V utorok 18. októbra o 9:00 hod. sa naša farnosť pripojí k celosvetovej iniciatíve Milión detí
sa modlí ruženec. Úmyslom tejto modlitby je
mier a jednota na svete.
Spoločne sa budeme modliť aj pred večernou
sv. omšou o 17:45 hod. v Dóme sv. Alžbety.
Srdečne pozývame všetky deti, zvlášť prvoprijímajúce a ich rodičov!
Viac info: www.miliondeti.sk

MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
Pozývame mládež a birmovancov na mládežnícku sv. omšu, ktorá bude vo štvrtok 20.10.
o 18:00 hod. v Dóme sv. Alžbety.
Téma: Viera ako cesta k Druhému.

KKVIZ
Vo štvrtok po mládežníckej omši Vás
pozývame do Slovenského katolíckeho kruhu
na KKvíz tentokrát s témou: “Reálie sveta.”
Všetci ste srdečne pozvaní.

ZBIERKA NA MISIE
Budúcu nedeľu je misijná nedeľa. Po svätých
omšiach bude aj v našej farnosti zbierka na misie. Tento rok bude zbierka na Slovensku venovaná pre farnosti v Kambodži, ktoré sa starajú
o zdravotne postihnutých ľudí. Svojím príspevkom dávate trpiacim nádej a pomáhate im žiť
lepší život. Za Vaše dary srdečné Pán Boh
zaplať!

SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI
V sakristii si môžete zakúpiť sviečku s logom
kampane Za život a tak podporiť Pro-life aktivity. Sviečku potom symbolicky zapaľujeme
2. novembra pri spomienka na všetkých verných zosnulých.

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 Cyrila 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
17.10.

Svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

UTOROK
18.10.

Svätého Lukáša, evanjelistu

spomienka

sviatok

Ef 2, 1-10
Ž 100, 2. 3. 4. 5
Lk 12, 13-21
2 Tim 4, 10-17b
Ž 145, 10-11. 12-13b. 17-18
Lk 10, 1-9

Streda 29. týždňa v Cezročnom období
STREDA
19.10.

alebo Svätých Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov a ich
spoločníkov, mučeníkov
alebo Svätého Pavla od Kríža, kňaza
ľubovoľná spomienka

Ef 3, 2-12
(Ž) Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6
Lk 12, 39-48

ŠTVRTOK
20.10.

Štvrtok 29. týždňa v Cezročnom období

Ef 3, 14-21
Ž 33, 1-2. 4-5. 11-12. 18-19
Lk 12, 49-53

PIATOK
21.10.

Piatok 29. týždňa v Cezročnom období

Ef 4, 1-6
Ž 24, 1-2. 3-4b. 5-6
Lk 12, 54-59

Sobota 29. týždňa v Cezročnom období
SOBOTA
22.10.

NEDEĽA
23.10.

alebo Svätého Jána Pavla II., pápeža
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

DETSKÉ OKIENKO
V mesiaci október si uctievame Pannu Máriu a modlíme sa
Ruženec. Viete, ako sa táto
modlitba modlí? Skúste sa
tento týždeň spolu pomodliť
a za každý Zravas' si môžete
vymaľovať jeden korálik
na obrázku.

Ef 4, 7-16
Ž 122, 1-2. 3-4a. 4b-5
Lk 13, 1-9
Sir 35, 15b-17. 20-21
Ž 34, 2-3. 17-18. 19+23
2 Tim 4, 6-8. 16-18
Lk 18, 9-14

