
Pôst pre mnohých evokuje zriekanie
sa jedla, zábavy a vecı,́ ktoré máme
radi. Možno to bude znieť veľmi nezvy-
čajne, ale za pôstom sa skrýva niečo iné
ako odriekanie a smutné pohrúženie.

Zmyslom pôstu je to�ž rozvíjať
nesebeckú lásku a radosť a upevnenie
vzťahu s Bohom a blížnymi.

Pôst nie je vedľajšia ces�čka, na kto-
rú zostúpime z našej diaľnice a po 40
dňoch sa zasa vrá�-
me späť. Naopak. Pôst
je priraďovací pruh
na tú pravú cestu, po
ktorej máme po skon-
čení pôstu pokračovať
na plný plyn. Jeho
cieľom je práve nevra-
cať sa do starých zlých
koľají, ktoré nás brz-
dia v ži� plnos� kres-
ťanského života.

Môžeme mať dobrý pocit z toho, že
napr. vydržíme nejesť mäso, sladkos�,
nejdeme na PC hry alebo si nepúšťame
hudbu, a tým si cvičíme vôľu. Boh, ale
jasne hovorí o tom, že má rád pôst,
ktorý je plný prejavov lásky a odpus-
tenia. Náš pôst by mal mať silný efekt -
efekt nielen na nás, ale cez zmenu
nášho srdca na naše okolie. Položme si
otázku - ako iným pomôže to, že nepo-
zerám telku, že nejem mäso alebo

nesedím pri počítači ? Viem s tým niečo
urobiť tak, že to prinesie niečo dobré aj
iným? Napr. zvyknem sledovať dianie
na sociálnych sieťach dve hodiny večer.
Namiesto toho navš�vim nejakého
priateľa, niekoho z rodiny a budem sa
snažiť povzbudiť ich a pomôcť. Alebo si
namiesto toho prečítam zo Svätého pís-
ma a pomodlím sa za mojich blízkych
aj tých, s ktorými nevychádzam dobre.

Bez nesebeckej a pra-
vej lásky to�ž nič ne-
má cenu.

O koľko ťažšie je
byť trpezlivým ako
zriecť sa jedla... Určite
sa v tom zhodneme.
Učiť sa trpezlivos�,
dobro�vos� či dobro-
prajnos� nám prine-
sie omnoho viac oso-
hu ako mnoho iného.

Tento rok sme sa teda rozhodli nastúpiť
na cestu zdokonaľovania sa v láske.
Každý týždeň (od stredy do stredy) sa
budeme snažiť rozvíjať jednu z
vlastnos� lásky prak�ckým spôsobom -
modlitbou i skutkami lásky. Pridáte sa?

Šimon Škvarko
diakon
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FARSKÉ OZNAMY

TERMÍNY UDEĽOVANIA SVIATOSTÍ

ZBIERKA NA CHARITU
Túto nedeľu 26.2. je 1. pôstna nedeľa - pri sv.
omšiach sa koná zbierka na katolícku charitu.

Pán Boh zaplať za Vaše milodary!

PÔSTNY POKLAD
Túto nedeľu Vám 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.

KRÍŽOVÉ CESTY
Počas pôstneho obdobia Vás všetkých pozýva-
me k modlitbe pobožnosti krížových ciest, kto-
ré budú vždy v piatky od 17.30 hod. v katedrále.

KRÍŽOVÉ CESTY NA KALVÁRII
Pozývame Vás na krížové cesty na košickú
Kalváriu, ktoré budú každú pôstnu nedeľu
o 14.30 hod.

PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ
Tento týždeň je prvopiatkový, spovedáme ako
obvykle. Začnime pôstny čas s čistým srdcom,
preto Vás povzbudzujeme k sv. spovedi.

V piatok 3.3. je prvý piatok. Pri sv. omšiach
bude Eucharistická poklona a o 17.30 hod.
krížová cesta.

Prvé sv. prijímanie 21.5.2023

Sviatosť birmovania 28.5.2023

PRÍPRAVA NA SVIATOSTI

PRVOPRIJÍMAJÚCI

• Príprava na sviatosť prvého sv. prijímania pokračuje v stredu 1.3.
na sv. omši o 17.00 hod. v Kostole Krista Kráľa na Moyzesovej ulici.

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

BIRMOVANCI

• Mládežnícka a birmovanecká sv. omša bude vo štvrtok 2.3.2023
o 18.00 hod. v Dóme sv. Alžbety.

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

MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
Pozývame mládež a birmovancov na mládež-
nícku sv. omšu, ktorá bude vo štvrtok 2.3.
o 18.00 hod. v Dóme sv. Alžbety.

MAREC PRE MLADÝCH

VEČER MILOSRDENSTVA
Pozývame Vás na Večer milosrdenstva, ktorý
bude 2.3. v Kostole Krista Kráľa (vcchod cez
GTA) a začne sv. omšou o 18.00 hod.
Téma: Nemám ochrancu okrem teba.

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
Pozývame vás na ekumenickú bohoslužbu,
v rámci Svetového dňa modlitieb 2023, ktorá
sa uskutoční dňa 3. marca 2023 o 17.00 hod.
v modlitebni Cirkvi bratskej na Kováčskej ulici
č. 31 v Košiciach, za aktívnej účasti delegá-
tok kresťanských cirkví v Košiciach. Boho-
službu pripravili kresťanské ženy z Taiwanu.

KURZ PRÍPRAVY NAMANŽELSTVO
V rámci Národného týždňa manželstva, dáva-
me do pozornosti tým, ktorí sa pripravujú

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

2.3. Modlitbové stretko animátorov
8. - 10.

3. “Víkendovka” pre birmovancov

16.3.
KKvíz - pub kvíz v Katolíckom kruhu
o 19.00 hod.
miesto: Katolícky kruh (Alžbetina 14)

18.3. eFKA
23.3. FreeStyle
30.3. Lectio divina mladých
31.3. Sederova večera



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 je 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.

PÚŤ DO IZRAELA
Do pozornosti Vám dávame púť do Izraela -
Svätej Zeme, ktorá sa uskutoční v termíne
od 23. do 30. marca 2023. Cena je 740€.

Viac info: CK TRINITY - www.cktrinity.sk

PONUKA SUVENÍROV A PUBLIKÁCIÍ
NAŠEJ FARNOSTI

Ponúkame Vám suveníry a publikácie našej
farnosti:
• Publikáciu pôstnych zamyslení,

modlitieb, pobožností spojených s
duchovným svätým prijímaním, ktorú
vydala naša farnosť. Je to výborná
duchovná pomôcka v čase, ktorý nám
otvára pôstne obdobie.
Milodar: 5€.

• Posledné kusy nášho farského kalendára
s tematikou životopisného profilu J. Em.
Jozefa kardinála Tomka.
Milodar: 5€.

• knihu, ktorá obsahuje pamätné
fotografie z návštevy Svätého otca
Františka v Košiciach, kde sa stretol s
mnohými mladými.
Milodar: 10€.

Všetky nami uvedené sumy za suveníry
predstavujú odporúčané milodary, ktoré budú
použité na podporu a prevádzku Farnosti sv.
Alžbety.

Tieto publikácie si môžete objednať aj pros-
tredníctvom Slovenskej pošty. V takom
prípade prosím zašlite svoju objednávku
na nižšie uvedený email, obratom vám prídu
informácie, ako si túto publikáciu objednať.

guides@domsvalzbety.sk
tomas.harbulak@domsvalzbety.sk

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



LITURGICKÝ PREHĽAD
PONDELOK
27.2. Pondelok po 1. pôstnej nedeli

Lv 19, 1-2. 11-18
Ž 19, 8. 9. 10. 15
Mt 25, 31-46

UTOROK
28.2. Utorok po 1. pôstnej nedeli

Iz 55, 10-11
Ž 34, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19
Mt 6, 7-15

STREDA
1.3. Streda po 1. pôstnej nedeli

Jon 3, 1-10
Ž 51, 3-4. 12-13. 18-19
Lk 11, 29-32

ŠTVRTOK
2.3. Štvrtok po 1. pôstnej nedeli

Est 4, 17n. p-r. aa-bb. gg-hh
Ž 138, 1-2a. 2bc+3. 7c-8
Mt 7, 7-12

PIATOK
3.3. Piatok po 1. pôstnej nedeli

Ez 18, 21-28
Ž 130, 1-2. 3-4. 5-6b. 6c-8
Mt 5, 20-26

SOBOTA
4.3. Sobota po 1. pôstnej nedeli

Dt 26, 16-19
Ž 119, 1-2. 4-5. 7-8
Mt 5, 43-48

NEDEĽA
5.3. 2. PÔSTNA NEDEĽA

Gn 12, 1-4a
Ž 33, 4-5. 18-19. 20+22
2 Tim 1, 8b-10
Mt 17, 1-9


