
Soľ je nevyhnutnou súčasťou našej
kuchyne. Ak ju nepoužijeme alebo
nesprávne dosolíme pokrm, jedlo je bez
chuti. Ak doma nájdeme zvetranú soľ, tak
nám neostáva nič iné, iba ju vyhodiť
do odpadu. Ježiš pozýva svojich učení-
kov, aby boli soľou – tou nevyhnutnou
esenciou ľudstva, spoločnosti. Ak ňou
nebudú, ľudstvo stratí chuť a ak zvetrajú
oni, neostáva nič iné, iba “ich pošliapať“.
Minulú nedeľu nám Ježiš predostrel

blahoslavenstvá. Prirovnaním svojich uče-
níkov k soli nadviazal na blahoslavenstvo:
„...blahoslavení prenasledovaní pre spra-
vodlivosť...“. Ak si spojíme tieto dva obra-
zy, tak kresťan môže byť prenasledovaný,
z dvoch dôvodov: pretože je výčitkou
pre svoje okolie, je soľou, ktorá dodáva
chuť, ktorá mení chuť, teda mení človeka,

alebo je prenasledovaný preto, že nie je
takým svedectvom, akým by mal byť.
Spoločnosť totižto právom očakáva
od nás kresťanov svedectvo života podľa
evanjelia a Ježiš nás k tomu priamo
vyzýva, keď nás prirovnáva k soli.

Svetlo nám ukazuje cestu ako ďalej.
Byť svetlom, sprístupniť Syna, cez ktoré-
ho ľudia spoznajú Boha. To je úloha kaž-
dého jedného z nás. Túto úlohu splníme
len vtedy, keď sa stávame podobnými,

keď sa stávame odrazom Toho, od kto-
rého my sami máme svetlo prijímať.
Nemáme však iba blikotať, ale horieť
naplno, aby cesta, ktorú osvecujeme, bo-
la jasná, žiarivá a príťažlivá, lebo ona
takou naozaj je.

František Bujňák, farský vikár
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FARSKÉ OZNAMY

MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
Pozývame mládež a birmovancov na mládež-
nícku sv. omšu, ktorá bude vo štvrtok 9.2.
o 18.00 hod. v Dóme sv. Alžbety.
Katechéza: Poď zamnou III. (3. kapitolaMarkov-
ho evanjelia)
Po sv. omši sú mladí pozvaní do Katolíckeho
kruhu na neformálne priateľské posedenie pri
čaji a spoločenských hrách.

MODEROVANÁ ADORÁCIA
V piatok 10.2. Vás pozývame na moderovanú
adoráciu, ktorá bude v Dóme svätej Alžbety
po večernej sv. omši o 18.00 hod.

POMAZANIE CHORÝCH
V sobotu 11.2. slávime ľubovoľnú spomienku
Prebl. Panny Márie Lurdskej - tento deň je zá-
roveň Medzinárodným dňom chorých. Je zvy-
kom, že v tento deň sa pri sv. omšiach udeľuje
sviatosť pomazania chorých. V našej farnosti
bude udeľovaná počas sv. omší takto:

Dóm sv. Alžbety: 6.00 a 7.00 hod.
Uršulínsky kostol: 8.00 hod.

FEBRUÁR PRE MLADÝCH

BIBLICKÉ VEČERY V SKK
Počas pôstnych štvrtkov Vás pozývame na sé-
riu biblických večerov, ktoré sme v našej
farnosti započali v adventnom období
v spolupráci s Centrom pre Štúdium biblického
a blízkovýchodného sveta a Slovenským kato-
líckym kruhom.

PRÍPRAVA NA SVIATOSTI

PRVOPRIJÍMAJÚCI
• Príprava na sviatosť prvého sv. prijímania pokračuje v stredu 8.2.

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

BIRMOVANCI

• Mládežnícka a birmovanecká sv. omša bude vo štvrtok 9.2 2023 o 18.00
hod. v Dóme sv. Alžbety.

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

Témy večerov budú:

Miesto: Slovenský katolícky kruh (Alžbetina 14)
Čas: 19.00 hod.
Vstupné je voľné.

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,

23.2. Róbert Lapko
Žalm 22: Ježišova modlitba z kríža

2.3.
Matúš Imrich
Vykročte v ústrety nádeji:
Neočakávame Izaiášove povzbudenia

9.3.
Dušan Demjanovič
Radosť a smútok vo “veľkonočnej”
piesni Izraela (Ex 15)

16.3. Juraj Fénik
Opis Ježišovej smrti v evanjeliách

23.3. Martin Sedlák
Ježišova obeta v liste Hebrejom

30.3. Lukáš Durkaj
Ježišovo pochovávanie

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

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)



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
6.2.

Svätého Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov
spomienka

Gn 1, 1-19
Ž 104, 1-2a. 5-6. 10+12. 24+35c
Mk 6, 53-56

UTOROK
7.2. Utorok 5. týždňa v Cezročnom období

Gn 1, 20 – 2, 4a
Ž 8, 4-5. 6-7. 8-9
Mk 7, 1-13

STREDA
8.2.

Streda 5. týždňa v Cezročnom období
alebo Sv. Hieronyma Emilianiho - ľubovoľná spomienka
alebo Sv. Jezefíny Bakhity, panny - ľubovoľná spomienka

Gn 2, 4b-9. 15-17
Ž 104, 1-2a. 27-28. 29b-30
Mk 7, 14-23

ŠTVRTOK
9.2. Štvrtok 5. týždňa v Cezročnom období

Gn 2, 18-25
Ž 128, 1-2. 3. 4-5
Mk 7, 24-30

PIATOK
10.2.

Svätej Školastiky, panny
spomienka

Gn 3, 1-8
Ž 32, 1-2. 5. 6. 7
Mk 7, 31-37

SOBOTA
11.2.

Sobota 5. týždňa v Cezročnom období
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu - ľubovoľná spomienka

Gn 3, 9-24
Ž 90, 2. 3-4. 5-6. 12-13
Mk 8, 1-10

NEDEĽA
12.2. 6. NEDEĽA V CEZROČNOMOBDOBÍ

Sir 15, 16-21
Ž 119, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34
1 Kor 2, 6-10
Mt 5, 17-37


