
„Otče, do tvojich rúk porúčam svojho
ducha“ (Lk 23, 46). Sú to posledné slová, ktoré
Pán vyslovil na kríži; jeho posledný povzdych –
mohli by sme povedať – schopný potvrdiť to,
čo charakterizovalo celý jeho život: nepre-
tržité odovzdávanie sa do rúk svojho Otca.
Ruky odpustenia a súcitu, uzdravenia a milosr-
denstva, ruky pomazania a požehnania, ktoré
ho podnietili vydať sa aj do rúk svojich bratov.
Pán, otvorený príbehom, s ktorými sa na svojej
ceste stretával, sa nechal stvárňovať Božou
vôľou, nesúc na svojich pleciach všetky dôs-
ledky a ťažkosti evanjelia až po pohľad na jeho
ruky prebodnuté z lásky: „Pozri namoje ruky,“
povedal Tomášovi (Jn 20, 27) a hovorí to kaž-
dému z nás. Pozri na prebodnuté ruky, ktoré
idú v ústrety a neprestávajú sa darovať, aby
sme spoznali lásku, ktorú má Boh k nám,
a uverili v ňu (porov. 1Jn4,16).

„Otče, do tvojich rúk porúčam svojho
ducha“ je pozvanie a životný program, ktorý
inšpiruje a chce modelovať ako hrnčiar
(porov. Iz 29, 16) srdce pastiera, až kým v ňom
nebude pulzovať rovnaké zmýšľanie ako mal
Kristus Ježiš (porov. Flp 2,5). Vďačná odda-
nosť službe Pánovi a jeho ľudu, ktorá vyplýva

z prijatia úplne bezodplatného daru: „Ty mi
patríš... ty im patríš“, hovorí Pán; „si pod och-
ranou mojich rúk, pod ochranou môjho srdca.
Zostaň v priestore mojich rúk a daj mi svoje.“
Je to Božia blahosklonnosť a jeho blízkosť
schopná vložiť sa do krehkých rúk svojich
učeníkov, aby nasycovali jeho ľud a vraveli
s Ním: vezmite a jedzte, vezmite a pite, toto
je moje telo, ktoré sa obetuje za vás
(porov. Lk 22, 19).Modliaca sa oddanosť, ktorá
sa formuje a ticho zušľachťuje medzi križovat-
kami a protirečeniami, ktorým musí pastier
čeliť (porov. 1Pt 1,6-7), a dôverným pozvaním
pásť stádo (porov. Jn 21,17). Rovnako ako
Majster, aj on nesie na svojich pleciach únavu
z orodovania a opotrebovanie pomazania
pre svoj ľud, najmä tam, kde dobro musí bojo-
vať a kde bratia a sestry čelia ohrozeniu svojej
dôstojnosti (porov. Hebr 5, 7-9). Na toto stret-
nutie orodovania ide Pán tvoriac miernosť
schopnú porozumieť, prijať, dúfať a nasadiť
sa napriek nepochopeniu, ktoré tomôže vyvo-
lať. Neviditeľná a neuchopiteľná plodnosť,
ktorá sa rodí z poznania, do akých rúk bola
vložená dôvera (porov. 2Tim 1, 12). Modliaca sa
a adorujúca dôvera, schopná interpretovať
skutky pastiera a prispôsobiť jeho srdce a jeho
rozhodnutia Božím časom (porov. Jn 21,18):
„Pásť znamená milovať a milovať znamená
byť ochotný aj trpieť. Milovať znamená: dávať
ovciam pravé dobro, pokrm Božej pravdy,
Božieho slova, pokrm jeho prítomnosti“.
Oddanosť podporovaná útechou Ducha,

ktorý ho vždy predchádza v jeho poslaní:
vo vášnivom hľadaní sprostredkovať krásu a
radosť evanjelia (porov. Apošt. exhort.
Gaudete et exsultate, 57), v plodnom svedec-
tve tých, ktorí ako Mária zostávajú mnohora-
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FARSKÉ OZNAMY

ZBIERKA PRI JASLIČKÁCH
25.12.2022

Milodary z teto zbierky podporia chod
Baziliky Božieho narodenia v Betleheme a ve-
riacich kresťanov na území Svätej zeme.

Za Vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať!

ZBIERKA NA ACM/UPC
V túto nedeľu máme zbierku na Arcidiecézne
centrum pre mládež a univerzitné pastoračné
centrá na území našej arcidiecézy. Svojímmilo-
darom podporíte pastoračné aktivity pre mla-
dých na území našej arcidiecézy.

Za Vašu štedrosť ďakujeme!

TÝŽDEŇMODLITIEB
ZA JEDNOTU KRESŤANOV

18. – 25.1. 2023 bude sprevádzaný témou vy-
chádzajúcou zo Svätého písma: “Učte sa robiť
dobro, hľadajte spravodlivosť“ (Iz 1, 17).
Ekumenická bohoslužba slova bude v pries-
toroch Historickej radnice (Hlavná 59, Košice)
23.1.2023 o 18.00 hod.

MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
Pozývame mládež a birmovancov na mládež-
nícku sv. omšu, ktorá bude vo štvrtok 19.1.
o 18.00 hod. v Dóme sv. Alžbety.
Téma: “Poď za mnou...”

SV. ŠARBEL
Na budúcu nedeľu 22. januára o 18.00 hod.
budeme sláviť sv. omšu ku cti sv. Šarbela.
Po sv. omši budú kňazi pomazávať pútnikov
olejom sv. Šarbela.

Dóm sv. Alžbety 777,00€
Uršulínky 235,00€
Krista Kráľa 210,00€
Jezuiti 457,10€
Seminár 271,76€
SPOLU 1 950,86€

PRÍPRAVA NA SVIATOSTI

PRVOPRIJÍMAJÚCI
• Príprava na sviatosť prvého sv. prijímania pokračuje v stredu 18.1.

na sv. omši o 17.00 hod. v Kostole Krista Kráľa na Moyzesovej ulici.

BIRMOVANCI

• Mládežnícka a birmovanecká sv. omša bude vo štvrtok 19.1 2023 o 18.00
hod. v Dóme sv. Alžbety.

• Stretnutia birmovancov s animátormi sa uskutočnia podľa zadelenia
do jednotlivých skupiniek.

VÝROČIE KONSEKRÁCIE KAPLNKY
SV. MICHALA

V nedeľu 22.1. si pripomíname 17. výročie
konsekrácie Kaplnky sv. Michala. Pri tejto
príležitosti sa bude sláviť sv. omša o 9.00 hod.

JANUÁR PRE MLADÝCH

PRÍPRAVNÉ STRETNUTIE
V KŇAZSKOM SEMINÁRI

Stretnutie bude 14.1.2023 o 9.30 hod. a je urče-
né pre tých, ktorí v sebe cítia kňazské povola-
nie. Cieľom je uvedenie do života v prope-
deutickom ročníku a v seminári, pomoc pri
rozlišovaní povolania. Nie je určené pre tých,
ktorí už dostali trvalo zamietavú odpoveď.

SPOLOČENSTVO
LADISLAVA HANUSA

Spoločenstvo Ladislava Hanusa otvára nový
ročník košického formačno-akademického
programu. Pozývame doň študentov a mla-
dých pracujúcich vo veku 18 - 30 rokov.
Program trvá od februára do mája 2023 a po-
zostáva z týždenných stretnutí v Košiciach.
Dvanásť účastníkov si spolu s moderátorom
bude prechádzať prečítané texty z oblasti
filozofie a teológie a hľadať odpovede
na otázky viery a morálky. Prihlasovanie trvá
do konca januára.
Viac nájdete na slh.sk/kosice.

14.1. eFKA (Farský kurz animátora),
miesto: UPC, Roosveltova ul.

19.1.
26.1.

štvrtkové mládežnícke sv. omše
o 18.00 hod.
miesto: Dóm sv. Alžbety

19.1. Modlitbové stretnutie animátorov

26.1.
KKvíz - pub kvíz v Katolíckom kruhu
o 19.00 hod.
miesto: Katolícky kruh (Alžbetina 14)



REPREZENTAČNÝ PLES RODÍN
KOŠICKEJ ARCIDIECÉZY

Arcidiecézne centrum pre rodinu pozýva
na Reprezentačný ples rodín Košickej arcidi-
ecézy pod záštitou otca arcibiskupa Bernarda
Bobera, ktorý sa uskutoční počas Národného
týždňa manželstva 18. februára 2023 v Hoteli
Centrum v Košiciach. Cena vstupenky na oso-
bu je 45€. V cene: prípitok, večera, švédske
stoly, DJ a kultúrny program. Nebude chýbať
ani tombola.
Venujme čas svojim manželstvám a využime
príležitosť na stretnutie sa v kráse s inými
manželmi a s otcom arcibiskupom. Čas veno-
vaný spoločenstvu je požehnaný čas.

Informácie a predaj na:
curajovaadriana@gmail.com

alebo 0908 458 617.

VÍKENDOVÝ POBYT
V KŇAZSKOM SEMINÁRI

Pobyt sa uskutoční 24. - 26.02.2023 so začiat-
kom v piatok o 18.00. Je určený pre tých, ktorí
absolvovali stretnutie prvého kontaktu a sú
v maturitnom ročníku alebo po maturite.
Cieľom pobytu je získať osobnú skúsenosť
so životom v seminári. Ubytovanie a strava sú
zabezpečené v seminári.

Záujemca potvrdí účasť na:
spiritual2@kske.sk, propedeutikum@kske.sk.

Viac info nawww.kske.sk.
Okrem uvedených termínov je možnosť indivi-
duálnych stretnutí s predstavenými kňaz-
ského seminára po predchádzajúcej dohode
cez email.

TERMÍNY SVIATOSTÍ PRVÉHO SV.
PRIJÍMANIA A BIRMOVANIA

Slávnosť prvého sv. prijímania bude 21.5.2023
v Dóme sv. Alžbety o 9.00 a 10.30 hod.
Sviatosť birmovania bude 28.5.2023 o 11.00.

KURZ RÚT
Miesto konania: Centrum pre rodinu, Prešov,
Sigord - 20. – 22.01.2023 – evanjelizačný kurz
pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť,
oživiť a uzdraviť vzťah manželov prostred-
níctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha
pre kresťanské manželstvo.

Viac info na: www.centrumsigord.sk

FARSKÝ KALENDÁR 2023
A PAMÄTNÁ KNIHA NÁVŠTEVY

SV. OTCA
Ponúkame na predaj nástenný farský kalendár
na rok 2023 (10€) a knihu na pamiatku návštevy

Svätého Otca v Košiciach - Stretnutie mladých
so Svätým Otcom Františkom (10€).
Zakúpiť si ich môžete vzadu v katedrále
v miestnosti pre sprievodcovskú službu.

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,

• Kniha zamyslení z Rádia Lumen dp.
Jozefa Kozáka: 8€.

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.



kými spôsobmi pod krížom, v tom bolestnom,
ale mocnom pokoji, ktorý neútočí ani
nezotročuje; a v neoblomnej, ale trpezlivej
nádeji, že Pán splní svoje prisľúbenie, ako to
naveky sľúbil našim otcom a svojmu potom-
stvu (porov. Lk 1, 54-55). Aj my, pevne spojení
s poslednými Pánovými slovami a svedec-
tvom, ktoré poznačilo jeho život, chceme ako
cirkevné spoločenstvo kráčať v jeho šľapajách
a zveriť nášho brata do Otcových rúk: nech
tieto ruky milosrdenstva nájdu jeho lampu
zapálenú evanjeliovým olejom, ktorý šíril
a ktorý dosvedčil počas svojho života
(porov.Mt 25, 6-7).

Sv. Gregor Veľký na konci Pastoračnej
reguly pozýval a povzbudzoval priateľa, aby
mu ponúkol túto duchovnú spoločnosť,
a takto mu povedal: „Uprostred búrok môjho
životama utešuje dôvera, žema udržíš nad vo-
dou na doske svojich modlitieb a že ak ma
ťarcha mojich chýb strhne a poníži ma,

poskytneš mi pomoc zo svojich zásluh, aby si
ma pozdvihol.“ Pastier si uvedomuje, že ne-
musí sám niesť to, čo by v skutočnosti sám
nikdy neuniesol, a preto sa vie odovzdať mod-
litbe a podpore ľudu, ktorý je mu zverený.
Je to verný Boží ľud, ktorý zhromaždený spre-
vádza a zveruje život tomu, kto bol jeho pas-
tierom. Ako ženy z evanjelia pri hrobe, aj my
sme tu s vôňou vďačnosti a masťou nádeje,
aby sme mu ešte raz preukázali lásku, ktorá sa
nestráca; chceme to urobiť s rovnakým poma-
zaním, múdrosťou, jemnosťou a oddanosťou,
s akou sa on v priebehu rokov dokázal roz-
dávať. Chceme spoločne povedať: „Otče,
do tvojich rúk odovzdávame jeho ducha“.

Benedikt, verný priateľ Ženícha, nech je
tvoja radosť dokonalá, keď definitívne
a navždy budeš počuť Jeho hlas!

Pápež František

LITURGICKÝ PREHĽAD
PONDELOK
16.1. Pondelok 2. týždňa v Cezročnom období

Hebr 5, 1-10
Ž 110, 1. 2. 3. 4
Mk 2, 18-22

UTOROK
17.1.

Svätého Antona, opáta
spomienka

Hebr 6, 10-20
Ž 111, 1-2. 4-5. 9+10c
Mk 2, 23-28

STREDA
18.1. Streda 2. týždňa v Cezročnom období

Hebr 7, 1-3. 15-17
Ž 110, 1. 2. 3. 4
Mk 3, 1-6

ŠTVRTOK
19.1. Štvrtok 2. týždňa v Cezročnom období

Hebr 7, 25 – 8, 6
Ž 40, 7-8a. 8b-9. 10. 17
Mk 3, 7-12

PIATOK
20.1.

Piatok 2. týždňa v Cezročnom období
alebo Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka - ľubovoľná spomienka
alebo Sv. Šebastiána, mučeníka - ľubovoľná spomienka

Hebr 8, 6-13
Ž 85, 8+10. 11-12. 13-14
Mk 3, 13-19

SOBOTA
21.1.

Svätej Agnesy, panny a mučenice
spomienka

Hebr 9, 2-3. 11-14
Ž 47, 2-3. 6-7. 8-9
Mk 3, 20-21

NEDEĽA
22.1. 3. NEDEĽA V CEZROČNOMOBDOBÍ

Iz 8, 23b – 9, 3
Ž 27, 1. 4. 13-14
1 Kor 1, 10-13. 17
Mt 4, 12-23


