
Drahí bra�a a sestry, človek mal
a stále má túžbu kráčať ďalej, objavovať
nové veci, prekročiť hranicu poznania
a posunúť ju o kúsok viac. Ľudia sa díva-
li často na hviezdy na nebi a premýšľali
o svete, o Bohu, ktorý ho presahuje,
no zároveň to v nich stupňovalo túžbu
poznania. My chceme prekročiť hrani-
cu vesmíru, neba. A Boh naopak vstu-
puje z výšin na zem a stáva sa člove-
kom. Prekračuje hranicu z Božského
do ľudského. A zároveň nás učí prekra-
čovať �eto hranice. Nie vždy sú �e
najvzdialenejšie miesta nad nami, ale
medzi nami. Preto hovorí svojim učení-
kom: „Neodporujte zlému. Ak ťa niekto
udrie po pravom líci, nastav mu aj dru-
hé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť
a vziať � šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa

bude niekto nú�ť, aby si s ním išiel
jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto
ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho,
kto si chce od teba niečo požičať...“ Ježiš
to�ž často prekračoval hranice toho,
čo ľudia považovali za správne, hranice
zákona, verejnej mienky, „vzdialenosť“
opovrhnu�a, ktorými iní pohŕdali. Aj tú
najväčšiu vzdialenosť k ľudskému
srdcu: „Ale ja vám hovorím: Milujte
svojich nepriateľov amodlite sa za tých,
čo vás prenasledujú.“ Kráčajme za Kris-
tom, ktorý nás učí a pomáha nám
prekračovať hranice, aby sme dokázali
s ním objaviť silu lásky, a tak raz prekro-
čiť tu hranicu do večnos� k Otcovi.

Martin Murajda
farský vikár
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FARSKÉ OZNAMY

FAŠIANGOVÁ ODPROSUJÚCA
EUCHARISTICKÁ POKLONA

V dňoch 20. - 21.2.2023 bude v našej farnosti
prebiehať odprosujúca fašiangová eucharistická
poklona a to takto:
• Nedeľa 19.2. od 13.00 do 17.45 hod.
• Pondelok a utorok 20. - 21.2.2023 od 7.45

do 17.45 hod.
Tento čas je časom bezprostrednej prípravy
na nadchádzajúce pôstne obdobie. Nájdime si
čas pred eucharistickým Kristom pripraviť
svoje srdce na čas pokánia a prípravy na sláv-
nosť Veľkej noci.

POPOLCOVÁ STREDA
V stredu 22. februára slávime Popolcovú stre-
du, ktorou vstupujeme do pôstneho obdobia,
ktoré je prípravou na veľkonočné slávenie.
V tento deň nás viaže prísny pôst. Trikrát cez
deň sa najesť, z toho raz dosýta, bezmäsitého
pokrmu.

Sväté omše v tento deň sú klasicky a to takto:

• Dóm sv. Alžbety: 6.00, 7.00, 8.00, 11.30,
15.00 a 18.00 hod. (táto sv. omša bude ku
cti sv. Šarbela s možnosťou uctenia relikvií
a pomazania olejom sv. Šarbela)

• Uršulínsky kostol: 8.00 a 15.45 hod.
• Krista Kráľa: 7.00 a 17.00 hod.

Pri všetkých sv. omšiach sa bude udeľovať
popolec ako viditeľný znak pokánia.

SV. OMŠA KU CTI SV. ŠARBELA
V stredu 22.2.2023 vás o 18.00 hod. pozývame
na sv. omšu ku cti sv. Šarbela. Po skončení
sv. omše sa bude udeľovať pomazanie olejom
sv. Šarbela.

KRÍŽOVÉ CESTY
Počas pôstneho obdobia Vás všetkých pozýva-

PRÍPRAVA NA SVIATOSTI

PRVOPRIJÍMAJÚCI • Príprava na sviatosť prvého sv. prijímania v stredu 22.2. NEBUDE.

BIRMOVANCI

• Mládežnícka a birmovanecká sv. omša bude vo štvrtok 23.2.2023
o 18.00 hod. v Dóme sv. Alžbety.

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

me k modlitbe pobožnosti krížových ciest, kto-
ré budú vždy v piatky od 17.30 hod v katedrále.

MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
Pozývame mládež a birmovancov na mládež-
nícku sv. omšu, ktorá bude vo štvrtok 23.2.
o 18.00 hod. v Dóme sv. Alžbety.

KKVIZ
Vo štvrtok 23.2. pozývame mladých na KKvíz
do Katolíckeho kruhu (Alžbetina 14).
Téma večera: AMENGERI (život svätých).

TATRANSKÁ SÁNKOVAČKA
Rodinné spoločenstvo pri Uršulínskom kosto-
le Vás pozýva v sobotu 25.2. na Tatranskú
sánkovačku. Viac info a prihlasovací formulár
nájdete na fb stránke: Uršulínske deti Košice.

PÔSTNY POKLAD
Počas 1. pôstnej nedele budú po sv. omšiach
mladí našej farnosti ponúkať za dobrovoľný
príspevok tzv. Pôstne poklady, krabičky, v kto-
rých nájdete pôstne výzvy na všetky pôstne
nedele a veľkonočné Triduum. Týmto spôso-
bom chceme ešte hmatateľnejšie prežívať
pôstny čas a prípravu na veľkonočné sviatky.
Svojím príspevkom zároveň podporíte pasto-
račné aktivity mladých farnosti.

ZBIERKA NA CHARITU
Budúcu nedeľu 26.2. je 1. pôstna nedeľa - pri
sv. omšiach sa bude konať zbierka na charitu.

FEBRUÁR PRE MLADÝCH

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

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



SÚSOŠIE ZA NENARODENÉ DETI
NOVÝ ŽIVOT PO SKÚSENOSTI POTRATU

„Potrat spôsobil, že som zostala prázdna, osa-
motená a zúfalá. Priviedol ma do bodu, z kto-
rého som sa takmer nedokázala vrátiť.
Sebanenávisť sa počas posledných desiatich
rokov stala mojim trvalým spoločníkom
kedykoľvek sa pozriem do zrkadla.“
Toto je jedna krátka výpoveď ženy, ktorá trpí
po skúsenosti umelého potratu.

Smrť dieťaťa pred narodením je stratou pre
rodičov, osobitne pre matku. Je to vždy smrť
predčasná, preto aj bolesť z tejto straty je špe-
cifická. V prípade umelého potratu je smrť
dieťaťa ešte tragickejšia a následky pre rodi-
čov ešte rozsiahlejšie. Týkajú sa psychiky,
no oslabujú i telo. Negatívne ovplyvňujú
vzťahy v najbližšej rodine i vzťah k Bohu.
Rodičia po potrate potrebujú obnoviť cestu
a vzťah k sebe samým, k svojmu dieťaťu
i k svojmu Bohu.

Sv. omša za život vo štvrtok 23. februára 2023
bude venovaná ceste uzdravenia po skúse-
nosti umelého alebo spontánneho potratu.
Naším hosťom bude gréckokatolícky duchov-
ný o. Michal Fedič, ktorý sa venuje službe
uzdravovania a oslobodenia. Priblíži nám
pôsobenie ducha smrti cez potratovú prax
a najmä duchovné prostriedky a praktiky,
ktoré vedú k oslobodeniu a novému životu.

Svätá omša sa bude sláviť v Uršulínskom
kostole v Košiciach, so začiatkom o 17.00.
Po jej skončení budú duchovní k dispozícii
na modlitbu za uzdravenie a oslobodenie. Celý
čas bude k prítomná Kniha života. Tu môžu
rodičia písomne vyjadriť spomienku na svoje
potratené dieťa a vyjadriť svoju lásku k nemu.

KURZ PRÍPRAVY NAMANŽELSTVO
V rámci Národného týždňa manželstva, dáva-
me do pozornosti tým, ktorí sa pripravujú
na prijatie sviatosti manželstva, pôstny víken-
dový kurz prípravy na manželstvo.
Kurz pozostáva z víkendového stretnutia (bez
ubytovania) v termíne 3. - 5. marec 2023 v pas-
toračných priestoroch Farnosti sv. Alžbety,
Hlavná 26, Košice.

Orientačný časový harmonogram:
Piatok: 17.00 - 21.00 hod.
Sobota: 8.30 - 16.00 hod.
Nedeľa: 8.30 - 16.00 hod.

Od snúbencov sa vyžaduje účasť na všetkých
stretnutiach daného kurzu. Prihlásiť sa viete
na našej webovej stránke:

www.domsvalzbety.sk.

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.

ČASOPIS VERBUM
Radi by sme Vám dali do pozornosti časopis
Verbum, ktorý bude dostupný aj v našom kos-
tole. Téma aktuálneho čísla nesie názov Hľadá
sa katolícke umenie. Autori Verbumu predsta-
vili umelecké diela, ktoré sú inšpirujúce pre ve-
riacich v dnešnej dobe. Časopis nájdete
v sakristii Dómu aj Uršulínskeho kostola.

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 www.acmko.sk.

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



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
20.2. Pondelok 7. týždňa v Cezročnom období

Sir 1, 1-10
Ž 93, 1ab. 1c-2. 5
Mk 9, 14-29

UTOROK
21.2.

Utorok 7. týždňa v Cezročnom období
alebo Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi - ľubovoľná
spomienka

Sir 2, 1-13
Ž 37, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40
Mk 9, 30-37

STREDA
22.2.

Popolcová streda - pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu;
deň pokánia v celej Cirkvi

Joel 2, 12-18
Ž 51, 3-4. 5-6a. 12-13. 14+17
2 Kor 5, 20 – 6, 2
Mt 6, 1-6. 16-18

ŠTVRTOK
23.2. Štvrtok po Popolcovej strede

Dt 30, 15-20
Ž 1, 1-2. 3. 4+6
Lk 9, 22-25

PIATOK
24.2. Piatok po Popolcovej strede

Iz 58, 1-9b
Ž 51, 3-4. 5-6a. 18-19
Mt 9, 14-15

SOBOTA
25.2. Sobota po Popolcovej strede

Iz 58, 9c-14
Ž 86, 1-2. 3-4. 5-6
Lk 5, 27-32

NEDEĽA
26.2. 1. PÔSTNA NEDEĽA

Gn 2, 7-9; 3, 1-7a
Ž 51, 3-4. 5-6a. 12-13. 14+17
Rim 5, 12-19
Mt 4, 1-11


