
Mons. Bernard Bober sa narodil 3. novembra
1950 v Zbudskom Dlhom v okrese Humenné.
Za kňaza bol vysvätený 8. júna 1974 v Bra-
tislave. Postupne pôsobil ako kaplán v Hu-
mennom, v Snine a v Zborove, od roku 1978
ako farský administrátor v Kecerovciach,
od roku 1990 farár-dekan v Humennom
a od roku 1991 ako generálny vikár. Pápež sv.
Ján Pavol II. ho 28. decembra 1992 menoval
za titulárneho
b i s k u p a
v i s sa l ského
a košického
pomocného
biskupa, vys-
viacku prijal
30.1.1993.
Za košického
arc ib i skupa
bol menovaný
4. júna 2010
a úrad prevzal
10. júla 2010.
V roku 2022
bol zvolený za
p r e d s e d u
KBS.
Aká je úloha
biskupa? Hlásať Kristovo Evanjelium, starať sa
a viesť, chrániť posvätný poklad vie-
ry, milosrdenstvo a láskavosť voči chudobným
a voči všetkým, čo potrebujú pomoc, v ktorých
sa odzrkadľuje milosrdná Božia láska pre nás
a nakoniec, neúnavná modlitba – sú
základnými charakteristikami biskupského
úradu.. bez prestania sa modliť znamená:
nikdy nestratiť kontakt s Bohom, vždy sa ním
nechať dotknúť v hĺbke nášho srdca a byť tak

preniknutý jeho svetlom. Len ten, kto osobne
pozná Boha, môže druhých privádzať k Bohu.
Len ten, kto druhých privádza k Bohu,
vedie ich po ceste života.
V 80. rokoch ľudia sa modlili za nových otcov
biskupov, ktosi vtedy povedal: Je treba sa
modliť za biskupov – otcov. Nezabúdajme
na to! Peknou myšlienkou sa prihovára vo svo-
jej homílii Albino Luciani, ktorou začal svoju

b i s k u p s k ú
službu vo Vit-
torio Veneto.
Vtedy po-
dotkol, že voľ-
ba padla naň-
ho, lebo niek-
toré veci Pán
nechce písať
do bronzu ani
mramoru, ale
radšej ich píše
do prachu. Ak
to potom zos-
tane v prachu
napísané, bu-
de jasné, že
zásluhy má
na tom jedine

Boh. Po tieto dni chceme ďakovať za Vás,
drahý jubilant, otec arcibiskup, za dar plnosti
kňazstva, ktorý ste dostali pred 30 rokmi,
za dar, ktorý aj arcidiecéza dostala vo Vás.
A vyprosovať do ďalších rokov vašej služby
pevné zdravie, apoštolskú múdrosť a veľa síl
vo vašej službe v týchto neľahkých časoch,
ktoré žijeme.

Allan Tomáš, dekan-farár
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FARSKÉ OZNAMY

ZBIERKA NA ACM A UPC
V nedeľu 15.1.2023 prebehla v našej farnosti
zbierka na ACM a UPC.

Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ
Nasledujúci týždeň je prvopiatkovým. Sviatosť
zmierenia môžete prijať v klasickom čase.

6.00 - 7.00 / 9.00 - 11.30 / 17.00 - 18.00
V piatok po sv. omšiach budú prvopiatkové
eucharistické pobožnosti.

MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
Pozývame mládež a birmovancov na mládež-
nícku sv. omšu, ktorá bude vo štvrtok 2.2.
o 18.00 hod. v Dóme sv. Alžbety.
Katechéza: o duchovnpm povolaní “Stali sme sa
služobníkmi vašej radosti.”
Po sv. omši pozývame mladých na Večer s Pís-
mom (Lectio divina pre mladých).

SVIATOK OBETOVANIA PÁNA
Vo štvrtok 2.2. slávime sviatok Obetovania Pá-
na. Počas sv. omší budeme požehnávať tzv.
hromničné sviece, ktoré si môžete so sebou
priniesť. Zároveň je to deň zasväteného živo-
ta. Pamätajme v tento deň vo svojich modlit-
bách na mužov i ženy, ktorí oddali svoj život
službe evanjeliu.

VEČER MILOSRDENSTVA
Pozývame Vás na Večer milosrdenstva, ktorý
bude 2.2. v Kostole Krista Kráľa a začne sv.
omšou o 18.00 hod. Celebrantom bude o. Juraj
Jurica.

Dóm sv. Alžbety 224,00€
Uršulínky 118,55€
Krista Kráľa 204,40€
Dominikáni 410,35€
Jezuiti 122,15€
Seminár 267,06€
SPOLU 1 346,51€

PRÍPRAVA NA SVIATOSTI

PRVOPRIJÍMAJÚCI
• Príprava na sviatosť prvého sv. prijímania pokračuje v stredu 1.2.

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

BIRMOVANCI

• Mládežnícka a birmovanecká sv. omša bude vo štvrtok 2.2 2023 o 18.00
hod. v Dóme sv. Alžbety.

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

SVÄTOBLAŽEJSKÉ POŽEHNANIE
V piatok 3.2. sa počas sv. omší bude udeľovať
svätoblažejské požehnanie.

ROZPRÁVKOVÝ KARNEVAL
Komunita sestier uršulínok a rodinné spolo-
čenstvo pri detských sv. omšiach vás pozývajú
na ROZPRÁVKOVÝ KARNEVAL v sobotu 4.2.
o 15:30 hod. telocvični SZŠ sv. Alžbety (vchod
z Hlavnej 66).
Vstupné: 1 kg trvanlivých potravín.

FEBRUÁR PRE MLADÝCH

FAŠIANGY S MLÁDEŽOU
V sobotu 18.2. sa uskutoční Fašiangový večer
pre mladých.

• Kedy: sobota 18. fabruár
• Čas: 18:30 hod.
• Kde: Alžbetina 14, (Slovenský kat. kruh)
• Cena: 5 eur na osobu
• Vek: 14-20 rokov
• Dresscode: spoločenský s maskou (škra-

boška)

Prihlásiť sa viete do 5.2.2023 a to buď cez
facebookový profil Mládež Farnosti sv.
Alžbety, alebo na webových stránkach
farnosti: www.domsvalzbety.sk

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

2.2.
Večer s Písmom (Lectio divina)
čas: 19.00 hod.
miesto: Katolícky kruh (Alžbetina 14)

4.2. Upratovanie Kruhu
16.2. Modlitbové stretnutie animátorov
18.2. Fašiangy s mládežou

23.2.
KKvíz - pub kvíz v Katolíckom kruhu
o 19.00 hod.
miesto: Katolícky kruh (Alžbetina 14)



HĽADÁM OSOBNÉHO ASISTENTA
Hodinový plat 5,20€, pričom sa človek prácou
baví. Náplň práce je obohatená zaujímavými
činnosťami a rôznymi stretnutiami. Čakajú Vás
rôzne podujatia, na ktoré máte preplatený
vstup a aj počas nich ste stále platení. Počas
bežného dňa ma asisten vyzdvihne a následne
spolu trávime čas v kaviarni, kde píšeme člán-
ky. Vyžaduje sa ovládanie PC/Word, Facebook,
Gmail. Po obede sú na programe rôzne zaují-
mavé stretnutia a následný presun domov.
Pracovná doba podľa dohody. Raz, dvakrát
do týždňa 5 až 6 hodín.
Kontakt: matus.knap7@gmail.com

DOD NA TEOLOGICKEJ FAKULTE
V KOŠICIACH

8.2.2023 od 10.00 do 12.00 hod. bude na Hlav-
nej 89 Deň otvorených dverí na Teologickej
fakulte v Košiciach.
Pre všetkých záujemcov bude pripravená
prehliadka priestorov Teologickej fakulty spo-
jená s prezentáciou študijných programov
a rôznych aktivít v átriu TF.
Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ru-
žomberku v akademickom roku 2023/2024
bude poskytovať vzdelávanie:
1. v bakalárskych študijných programoch

(sociálna práca, učiteľstvo predmetu
náboženská výchova),

2. v magisterských študijných programoch
(katolícka teológia, sociálna práca,
učiteľstvo predmetu náboženská
výchova),

3. v doktorandských študijných
programoch (katolícka teológia,

charitatívna a misijná práca).
Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ru-
žomberku zároveň ponúka aj Master v teológii
manželstva a rodiny, štúdium bakalaureátu
náboženských vied a možnosť získania me-
dzinárodného certifikátu ECDL/ICDL.

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.



LITURGICKÝ PREHĽAD
PONDELOK
30.1. Pondelok 4. týždňa v Cezročnom období

Hebr 11, 32-40
Ž 31, 20. 21. 22. 23. 24
Mk 5, 1-20

UTOROK
31.1.

Svätého Jána Bosca, kňaza
spomienka

Hebr 12, 1-4
Ž 22, 26b-27. 28+30ab. 30c-32
Mk 5, 21-43

STREDA
1.2. Streda 4. týždňa v Cezročnom období

Hebr 12, 4-7. 11-15
Ž 103, 1-2. 13-14. 17-18a
Mk 6, 1-6

ŠTVRTOK
2.2.

Obetovanie Pána
sviatok

Mal 3, 1-4/Hebr 2, 14-18
Ž 24, 7. 8. 9. 10
Lk 2, 22-40

PIATOK
3.2.

Piatok 4. týždňa v Cezročnom období
alebo Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka - ľubovoľná spomienka
alebo Sv. Oskára, biskupa - ľubovoľná spomienka

Hebr 13, 1-8
Ž 27, 1. 3. 5. 8b-9c
Mk 6, 14-29

SOBOTA
4.2.

Sobota 4. týždňa v Cezročnom období
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu - ľubovoľná spomienka

Hebr 13, 15-17. 20-21
Ž 23, 1-3. 4. 5. 6
Mk 6, 30-34

NEDEĽA
5.2. 5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Iz 58, 7-10
Ž 112, 4-5. 6-7. 8a+9
1 Kor 2, 1-5
Mt 5, 13-16


