
Ľudský pohľad na človeka je vo väčšine
kritický. Máme tendenciu si všimnúť najprv
to zlé a až tak to dobré. Máme svoju pravdu
o druhom človeku a tá nás nevedomky ovplyv-
ňuje pri komunikácii s blížnymi.

Náš Pán nezačínal svoj rozhovor pri studni
povýšenectvom tých, čo chcú inému nasilu
dať pravdu o Bohu. Ani ho nezačínal vyumel-
kovaným kazateľským hlasom, pred ktorým,
len čo ho ľudia začujú, si už aj zatvárajú uši
a srdcia.

Začínal ho prosbou. Až potom ponúkal
pomoc, keď podľa hesla „službu za službu“
odstránil zábrany na ceste k srdcu.

No potom šiel už priamo. Zamieril do stre-
du najosobnejšieho záujmu, odkiaľ viedol svo-
ju poslucháčku klaňať sa Bohu v Duchu
a v Pravde a pomocou takéhoto klaňania sa
k radostnej skúsenosti s Bohom. Uveriť v Ježi-
ša Krista na slová ženy, ktorú nazvime, po-

vedzme, literatúrou, to je niečo.
Ale uveriť v neho pre jeho vlastné slová,

ktoré nazývame evanjeliom, to je viac.
No nie ešte všetko. Rozhodujúca je osobná

skúsenosť s ním, ktorú by sme mohli vyjadriť
ako živé uvedomenie si jeho prítomnosti,
skúsenie jeho náročnosti, ale i jeho dobroty
a múdrosti, božskej všemohúcnosti, ale i ľud-
skej skromnosti a priateľskej dôvernosti. Len
ten môže byť Jeho apoštolom, kto s Ním má
takúto osobnú skúsenosť. Aj v dnešnej dobe
sa ocitáme medzi samaritánmi, medzi ľuďmi,
čo pomiešali svoje náboženstvo s vedeckými
teóriami, s hmotou alebo nacionalizmom
a postavili si svoje vzdorochrámy. Nemali
by sme zabúdať na tento prípad od studne
v Sychare, na túto Pánovu príležitostnú
katechézu.

František Bujňák
farský vikár
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FARSKÉ OZNAMY

TERMÍNY UDEĽOVANIA SVIATOSTÍ

PÔSTNY POKLAD
Počas pôstnej iniciatívy Pôstny poklad ste
na podporu mládežníckych akcií prispeli
čiastkou 1 352€.
Za všetkých darcov bola 10. marca na birmova-
neckej víkendovke odslúžená ďakovná svätá
omša.

Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

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.
V piatok 17.3. sa modlíme za nenarodené deti.

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

KŇAZSKÉ REKOLEKCIE
V stredu 15.3. o 9.00 hod. sa v Kaplnke sv.
Michala uskutočnia kňazské rekolekcie.

MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
Pozývame mládež a birmovancov na mládež-
nícku sv. omšu, ktorá bude vo štvrtok 16.3.
o 18.00 hod. v Dóme sv. Alžbety.

MISIJNÝ PAMÄTNÍK NENARODENÝM
Do našej katedrály zavíta súsošie s názvom
Misijný pamätník nenarodeným deťom prijme-
me na týždeň, počnúc toutu nedeľou. Toto
umelecké dielo jemným spôsobom otvára váž-
nu tému bolesti po umelom potrate a pomáha
v procese odpustenia a uzdravenia. Budeto
príležitosť na obnovu lásky v našich rodinách.
V nedeľu, keď pri sv. omšiach privítame sús-

Prvé sv. prijímanie 21.5.2023

Sviatosť birmovania 28.5.2023

PRÍPRAVA NA SVIATOSTI

PRVOPRIJÍMAJÚCI
• Príprava na sviatosť prvého sv. prijímania pokračuje v stredu 15.3.

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

BIRMOVANCI

• Mládežnícka a birmovanecká sv. omša bude vo štvrtok 16.3.2023
o 18.00 hod. v Dóme sv. Alžbety.

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

ošie, predstavíme aj celotýždenný program pri
Pamätníku.

SLÁVNOSŤ SV. JOZEFA
Slávnosť sv. Jozefa sa presúva z nedele 19.3.
na pondelok 20.3.

MAREC PRE MLADÝCH

SPOLOČENSTVO NAJSVÄTEJŠIEHO
SRDCA JEŽIŠOVHO

Kňazi zo Spoločnosti Ježišovej pozývajú veria-
cich na krížové cesty počas pôstnych piatkov
(17.3., 24.3., 31.3.2023) v kostole u Jezu-itov na
Komenského 14 v Košiciach.
Tieto krížové cesty budú so začiatkom o 17.45.
Po krížovej ceste bude sv. omša o 18.30 hod.

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:

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

16.3. KKvíz - o 19.00 hod.

18.3. eFKA

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

16.3. Juraj Fénik
Opis Ježišovej smrti v evanjeliách

23.3. Martin Sedlák
Ježišova obeta v liste Hebrejom

30.3. Lukáš Durkaj
Ježišovo pochovávanie



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

SPOMIENKOVÝ VEČER
NA JOZEFA LEŠČINSKÉHO

Pozývame Vás na spomienkový večer slova a
hudby na významnú osobnosť - profesora,
biblistu, kňaza, milovníka literatúry a života s
prezentáciou jeho poslednej knihy
NOSTALGIA PO BOHU.
• 21.3.2023
• 18.30 hod. - sv. omša v Premonštrátskom

kostole,
• 19.30 hod. - program v DKC Veritas

na Dominikánskom námestí,
• dobrovoľné vstupné.

“NEHLADUJ, NAKŔM DIEŤA”
OZ Dobré srdce - Good heart organizuje od
12.03.2023 do 7.4.2023 pôstnu zbierku s náz-
vom „Nehladuj, nakŕm dieťa!“
Často je pôst chápaný negatívne, čo všetko je
potrebné si odrieknuť. Zriedka sa zamyslíme,
že dôležitejšie je obetovať kúsok zo seba
pre iného. Prosíme, podporte deti, ktoré si
nemôžu dovoliť ani jedno teplé jedlo denne.
Darovať je možné priamo na účet SK58 8330
0000 0020 0164 5168 alebo na webovej strán-
ke www.ozdobresrdce.sk jednoduchým klik-
nutím na tlačidlo Daruj obed. Vaše príspevky
použijeme na zaplatenie stravného v školskej
jedálni alebo na príspevok na stravu pre deti
z jednorodičovských rodín. Za podanú ruku
tým, ktorí nedokážu kráčať sami, zo srdca
ďakujeme.

PÚŤ MLADÝCH DO RÍMA
V dňoch 5. - 11.8. 2023 konáme farskú púť pre
mladých do Ríma. Cena je 380 eur s polpen-
ziou. Po ceste navštívime okrem Ríma aj Assisi
- mesto sv. Františka, Casciu - mesto sv. Rity,
Netuno - mesto sv. mučenice čistoty sv. Márie
Goretti, Subiaco - mesto sv. Benedikta, ale
takisto legendárne Benátky.

Cena zahŕňa:
• 4x ubytovanie s raňajkami v 2 a 3

lôžkových izbách s vlastným
príslušenstvom,

• prepravu klimatizovaným autobusom,
• Sprievodcu zájazdu,
• poistenie insolventnosti,
• prehliadky komplexov bez vstupov.

Cena nezahŕňa:
• komplexné cestovné poistenie 28€,
• 2€ audio do Baziliky sv. Petra,

• lístok na MHD 30€,
• vstupy cca 50€.
Viac info, program a prihlasovanie nájdete

na www.domsvalzbety.sk.

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



LITURGICKÝ PREHĽAD
PONDELOK
13.3. Pondelok po 3. pôstnej nedeli

2 Kr 5, 1-15a
Ž 42, 2. 3; 43, 3. 4
Lk 4, 24-30

UTOROK
14.3. Utorok po 3. pôstnej nedeli

Dan 3, 25. 34-43
Ž 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9
Mt 18, 21-35

STREDA
15.3. Streda po 3. pôstnej nedeli

Dt 4, 1. 5-9
Ž 147, 12-13. 15-16. 19-20
Mt 5, 17-19

ŠTVRTOK
16.3. Štvrtok po 3. pôstnej nedeli

Jer 7, 23-28
Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9
Lk 11, 14-23

PIATOK
17.3.

Piatok po 3. pôstnej nedeli
alebo sv. Patrika, biskupa - spomienka

Oz 14, 2-10
Ž 81, 6c-8a. 8b-9. 10-11b. 14+17
Mk 12, 28b-34

SOBOTA
18.3.

Sobota po 3. pôstnej nedeli
alebo sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

Oz 6, 1-6
Ž 51, 3-4. 18-19. 20-21a
Lk 18, 9-14

NEDEĽA
19.3. 4. PÔSTNA NEDEĽA

1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a
Ž 23, 1-3a. 3b-4. 5. 6
Ef 5, 8-14
Jn 9, 1-41


