
V ústnom podaní je zvykom hovoriť, že za-
čiatky sú pekné. Tak je tomu v našom kňazskom
povolaní, rovnako v manželskom živote, avšak
aj v iných povolaniach ako sú učiteľ, lekár,
sudca... Každý dnes konštatuje, že s ľuďmi sa
čoraz ťažšie pracuje, ale to nech nás nezarmucu-
je. Ani my nemáme zarmucovať Svätého Božie-
ho Ducha v našom povolaní (porov. Ef, 4, 30).

Sme povolaní byť kresťanmi a my v prvom
rade katolíkmi. Položme si však úprimnú otázku:
„Som vo svojom srdci hrdý, že som členom Cirkvi
- že som katolík? Chcem byť členom takej Cirkvi,
ktorá z pohľadu sveta nie je úspešná, toľkokrát
je vysmievaná, opovrhovaná...? Vo svojej pod-
state je však vždy svätá a bude Pánovou vyvo-
lenou milovanou Nevestou.“

Do atmosféry tejto doby chce Boh opäť pre-
hovoriť, a to nie zrušením zákona, ale jeho
naplnením. Ani dnes nemôžeme povedať, že je
všetko iba zlé, samozrejme, keď si budeme
všímať iba zlo, tak áno, všetko bude z môjho
pohľadu zlé.

Dobrý Pas�er aj dnes pracuje a neprestal sa
starať o Božie stádo – Boh je Dobrý Otec a chce
v prvom rade len to najlepšie pre svoje de�.
Našou úlohou je naďalej počúvať Ježiša a roz-

právať sa s Ním. Je dôležité dobre porozumieť
Jeho slovám, správne ich pochopiť, aby sme ich
dokázali správne uvádzať do každodenného
života.

Nikdy nezabudnite na to, že Božie slovo je aj
po dve�síc rokoch stále živým slovom, oživujú-
cim mŕtve ľudské srdcia. Ľudské slovo je len
chvíľkové. Nedokáže vzkriesiť alebo presvedčiť,
aby sme odpus�li a milovali celým srdcom.

Chcem vás povzbudiť k tomu, aby ste sa
modlili za to, aby vo vás túžba po čítaní Sv. písma
deň čo deň rástla – aby sme poznali Božie slovo
také – aké naozaj je (porov. 1 Sol 2,13).

Môj Pane, Ty ma najlepšie poznáš a vieš
o mne všetko. Svoj zákon lásky si vpísal svojou
krvou do môjho srdca, aby som mohol žiť večne.
Nauč ma porozumieť správne Tvojim slovám,
milovať Tvoj zákon, v ktorom moja duša dostáva
krídla ako orol, aby mohla le�eť k nebeským
výšinám. Amen.

„...spravodlivý však bude žiť pre svoju vernosť.“
(Hab 2,4).

Tomáš Belá, farský vikár
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FARSKÉ OZNAMY

MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
Pozývame mládež a birmovancov na mládež-
nícku sv. omšu, ktorá bude vo štvrtok 16.2.
o 18.00 hod. v Dóme sv. Alžbety.

FAŠIANGOVÁ ODPROSUJÚCA
EUCHARISTICKÁ POKLONA

Budúcu nedeľu 19.2. bude fašiangová odpro-
sujúca Eucharistická poklona, ktorá bude po-
kračovať v pondelok 20.2. A 21.2.

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.

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

PRÍPRAVA NA SVIATOSTI

PRVOPRIJÍMAJÚCI

• Príprava na sviatosť prvého sv. prijímania pokračuje v stredu 15.2.
na sv. omši o 17.00 hod. v Kostole Krista Kráľa na Moyzesovej ulici.

• Po sv. omši bude pre detimesačné veľké stretko na Gymnáziu svätého
Tomáša Akvinského ako aj stretnutie pre rodičov s hosťom.

BIRMOVANCI

• Mládežnícka a birmovanecká sv. omša bude vo štvrtok 16.2.2023
o 18.00 hod. v Dóme sv. Alžbety.

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

SDM S ACM
Do pozornosti Vám dávame ponuku ísť na Sve-
tové dni mládeže do Lisabonu spolu s ACM.
Zaregistrovať sa je možné vyplnením
centrálneho registračného formulára na
www.svetovednimladeze.sk, kde sa nachá-
dzajú aj všetky potrebné informácie ohľadom
SDM. Ak chcete ísť spolu s mládežou našej Ko-
šickej arcidiecézy, s prihlasovacom formulári
sa prihláste za spoločenstvo Košickej arci-
diecézy. Viac info na plagáte.

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€,

23.2. Róbert Lapko
Žalm 22: Ježišova modlitba z kríža

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

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)

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



• 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
13.2. Pondelok 6. týždňa v Cezročnom období

Gn 4, 1-15. 25
Ž 50, 1+8. 16b-17. 20-21
Mk 8, 11-13

UTOROK
14.2.

Utorok 6. týždňa v Cezročnom období
alebo votívna sv. omša o sv. Cyrilovi, mníchovi a Metodovi, biskupovi,
patrónoch Európy - ľubovoľná spomienka

Gn 6, 5-8; 7, 1-5. 10
Ž 29, 1b+2. 3ac-4. 3b+9c-10
Mk 8, 14-21

STREDA
15.2. Streda 6. týždňa v Cezročnom období

Gn 8, 6-13. 20-22
Ž 116, 12-13. 14-15. 18-19
Mk 8, 22-26

ŠTVRTOK
16.2. Štvrtok 6. týždňa v Cezročnom období

Gn 9, 1-13
Ž 102, 16-18. 19-21. 29+22-23
Mk 8, 27-33

PIATOK
17.2.

Piatok 6. týždňa v Cezročnom období
alebo Siedmich sv. zakladateľov Rehole služobníkov preblahoslavenej
Panny Márie - ľubovoľná spomienka

Gn 11, 1-9
Ž 33, 10-11. 12-13. 14-15
Mk 8, 34 – 9, 1

SOBOTA
18.2.

Sobota 6. týždňa v Cezročnom období
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu - ľubovoľná spomienka

Hebr 11, 1-7
Ž 145, 2-3. 4-5. 10-11
Mk 9, 2-13

NEDEĽA
19.2. 7. NEDEĽA V CEZROČNOMOBDOBÍ

Lv 19, 1-2. 17-18
Ž 103, 1-2. 3-4. 8+10. 12-13
1 Kor 3, 16-23
Mt 5, 38-48


