
Nedeľné evanjelium nás vyzýva
k zamysleniu sa nad našou vierou, slepota-
mi a uzdravením. Podobne ako slepý muž,
aj my sa môžeme nachádzať v situáciách,
kedy nerozumieme tomu, čo sa okolo nás
deje, alebo sme slepí pre Božie diela a jeho
prítomnosť v našom živote.

Avšak, ak sa ako slepý muž obrá�me
k Ježišovi a dôverujeme mu, naša viera sa
môže posilniť a môžeme byť uzdravení.
Tento príbeh nás učí, že viera a uzdravenie
sú späté a že ak naozaj veríme, môžeme byť
uzdravení vo fyzickom i duchovnom zmysle.

Ježiš uzdravil slepého muža nielen
fyzicky, ale aj duchovne. Jeho uzdravenie
bolo symbolické pre našu duchovnú slep-
otu a potrebu obrá�ť sa k Ježišovi, aby nás
uzdravil a osvie�l náš život. Príbeh �ež zdô-
razňuje význam viery a dôvery v Boha,
ktorá nás môže priviesť k uzdraveniu
a spaseniu.

Slepý muž na začiatku príbehu nevedel,
kto uzdravil jeho zrak, ale postupne ako
s ním Ježiš hovoril a ukazoval mu svoju
moc, jeho viera rástla a nakoniec uznal

Ježiša ako Božieho Syna. Tento proces nám
pripomína, že viera môže byť procesom
a že naša dôvera v Boha môže rásť a meniť
sa v závislos� od našich skúsenos�
a poznaní.

Farizeji sa snažili diskreditovať Ježiša
a jeho učenie, pretože uzdravenie bolo
urobené počas soboty, čo porušovalo ich
zákony. Toto konanie farizejov nám pripo-
mína, že niekedy môžeme byť slepí pre
Božie diela a zameriavať sa na malicherné
detaily, namiesto toho, aby sme videli
celkový obraz a Božiu prítomnosť.

Ježiš nás skrze túto udalosť učí, ako
uznávať Božiu prítomnosť a jeho moc, ako
si uvedomovať naše slepoty - slepota voči
Božej prítomnos�, slepota voči našim
hriechom alebo slepota voči potrebám
iných ľudí a obracať sa k Ježišovi, ktorý nás
môže uzdraviť a oslobodiť. To je dôležité
pre náš duchovný rast a pre našu schopnosť
vidieť a pochopiť Božiu prítomnosť v našom
živote.

Šimon Škvarko
diakon
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FARSKÉ OZNAMY

TERMÍNY UDEĽOVANIA SVIATOSTÍ

SLÁVNOSŤ SV. JOZEFA
V tomto roku sa slávnosť sv. Jozefa presúva
z nedele 19.3.2023 Nna pondelok 20.3.2023.
Sv. omše sú ako v bežný pracovný deň:
• Dóm sv. Alžbety: 6.00; 7.00; 15.00

a 18.00 hod.,
• Uršulínsky kostol: 8.00 a 15.45 hod.
• Krista Kráľa: 7.00 hod.

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.

COMPLETORIUM CASSOVIENSE
Vokálny súbor Gregoriana obnovuje svoje pra-
videlné podujatie s názvom Completorium
Cassoviense. Najbližšie sa bude konať v nede-
ľu 19.3.2023 o 19.00 hod. v Kaplnke sv. Michala
archanjela. Viac informácií na stránke
www.gregoriana.sk.

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

Prvé sv. prijímanie 21.5.2023

Sviatosť birmovania 28.5.2023

PRÍPRAVA NA SVIATOSTI

PRVOPRIJÍMAJÚCI • Príprava na sviatosť prvého sv. prijímania v stredu 22.3. NEBUDE.

BIRMOVANCI
• Mládežnícka a birmovanecká sv. omša bude vo štvrtok 23.3.2023

o 18.00 hod. v Dóme sv. Alžbety.
• Stretnutia birmovancov s animátormi sa uskutočnia podľa zadelenia

do jednotlivých skupiniek.

na Dominikánskom námestí,
• dobrovoľné vstupné.

SV. OMŠA KU CTI SV. ŠARBELA
V stredu 22.3.2023 o 18.00 hod. budeme sláviť
svätú omšu ku cti sv. Šarbela. Po sv. omši budú
kňazi udeľovať pomazanie olejom sv. Šarbela.

SV. OMŠA PRE PRVOPRIJÍMAJÚCICH
Sv. omša pre prvoprijímajúce deti v stredu
22.3. nebude.

MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
Pozývame mládež a birmovancov na mládež-
nícku sv. omšu, ktorá bude vo štvrtok 23.3.
o 18.00 hod. v Dóme sv. Alžbety. Pri tejto sv.
omši sa pomocou komentárov budeme snažiť
ponoriť do hĺbky eucharistického tajomstva.

SLÁVNOSŤ ZVESTOVANIA PÁNA
V sobotu 25.3.2023 slávime slávnosť Zvesto-
vania Pána. Sv. omše budeme v tento deň
sláviť takto:
• Dóm sv. Alžbety: 6.00; 7.00 a 18.00 hod.,
• Uršulínsky kostol: 8.00 a 16.30 hod.
• Krista Kráľa: 7.00 hod.

ZMENA ČASU
V nedeľu 26.3. bude zmena času na letný.

SV. OMŠA ZA UKRAJINU
V utorok 28.3. o 18.00 hod. privítame v kate-
drále kardinála Kurta Kocha, prefekta dikas-
téria pre napomáhanie jednoty kresťanov.
Následne bude o. arcibiskup Bernard celebro-
vať sv. omšu za Ukrajinu. Pozývame Vás k spo-
ločnej modlitbe.

SEDEROVA VEČERA PRE MLADÝCH
Pozývame mladých na večerné bdenie s Ježi-
šom, ktoré bude spojené s tradičnou židov-
skou sederovou večerou, pri ktorej Kristus
ustanovil Eucharistiu. Po večeri doprevadíme
Ježiša do Getsemanskej záhrady.



Večer sa uskutoční v piatok 31.3.2023.
PROGRAM:

• 19.00 - mládežnícka sv. omša
• 20.00 - sederová večera + scénka
• 21.30 - Getsemanská záhrada + scénka
• 22.30 - ukončenie (možnosť zdieľania…)

Z dôvodu potreby prípravy tradičných sedero-
vých jedál je nutné prihlásiť sa najneskôr
do utorka 28.3.2023 prostredníctvom FB
Mládež Farnosti sv. Alžbety alebo farskej
stránkywww.domsvalzbety.sk.

MAREC PRE MLADÝCH

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE
LEKTOROV A ROZDÁVATEĽOV

V piatok 31.3. o 18.00 hod. sa v priestoroch FÚ
uskutoční duchovná obnova pre lektorov ami-
moriadnych rozdávateľov Eucharistie našej
farnosti. Všetkých srdečne pozývame.

SPOLOČENSTVO NAJSVÄTEJŠIEHO
SRDCA JEŽIŠOVHO

Kňazi zo Spoločnosti Ježišovej pozývajú veria-
cich na krížové cesty počas pôstnych piatkov
(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:
Miesto: Slovenský katolícky kruh (Alžbetina 14)
Čas: 19.00 hod.

Vstupné je voľné.

MODLITBOVÉ STRETNUTIE HRK
Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom Vás pozýva na MODLITBOVÉ
stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 21.3.2023
o 17.00 h v Katolíckom kruhu, ulica Jarkova 77
v Prešove. Stretnutie povedie o. Rastislav
Baka – prešovský protopresbyter.

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 nawww.acmko.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

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

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

23.3. Martin Sedlák
Ježišova obeta v liste Hebrejom

30.3. Lukáš Durkaj
Ježišovo pochovávanie



DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA
V KOŠICIACH

25. marec je na Slovensku Dňom počatého
dieťaťa. Pripomína, že počatie je momentom
vzniku nového človeka. Od tohto momentu je
jeho život posvätný a zaslúži si úctivé
zaobchádzanie, zákonnú ochranu a zdravotnú
starostlivosť.

Symbolom Dňa počatého dieťaťa je biela
stužka. Nosme ju s hrdosťou!

Tohtoročné košické slávenie Dňa počatého
dieťaťa vyvrcholí v piatok 24. marca vo večer-
ných hodinách v Seminárnom kostole na Hlav-
nej ulici. O 16.00 hod. budeme v duchu prechá-
dzať krížovou cestou Ježiša a nenarodených

detí. O 16.30 hod. začne sv. omša za
život. Bude ju celebrovať riaditeľ arcidiecéz-
neho centra pre rodinu o. Martin Rečlo. V jej
závere zložia sľub všetci, ktorí sa chcú zaviazať
k deväťmesačnej službe duchovnej adopcie
počatého dieťaťa.
Po svätej omši pozývame všetkých na pria-
teľskú recepciu a počatinovú párty.

V piatok 24. marca 2023 od 14.00 do 19.00
bude zároveň verejnosti prístupná obrazovo-
náučná výstava Dieťa pred narodením v átriu
na Teologickej fakulte v Košiciach, na Hlavnej
ul. 89. Návštevníci budú môcť na 15 tabuliach
obdivovať makrozábery prenatálneho vývoja
dieťaťa.

LITURGICKÝ PREHĽAD

PONDELOK
20.3.

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
slávnosť preložená z nedele

2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16
Ž 89, 2-3. 4-5. 27+29
Rim 4, 13. 16-18. 22
Mt 1, 16. 18-21. 24a

UTOROK
21.3. Utorok po 4. pôstnej nedeli

Ez 47, 1-9. 12
Ž 46, 2-3. 5-6. 8-9b
Jn 5, 1-3. 5-16

STREDA
22.3. Streda po 4. pôstnej nedeli

Iz 49, 8-15
Ž 145, 8-9. 13c-14. 17-18
Jn 5, 17-30

ŠTVRTOK
23.3.

Štvrtok po 4. pôstnej nedeli
alebo sv. Turibia de Mongrovejo, biskupa - spomienka

Ex 32, 7-14
Ž 106, 19-20. 21-22. 23
Jn 5, 31-47

PIATOK
24.3. Piatok po 4. pôstnej nedeli

Múd 2, 1a. 12-22
Ž 34, 17-18. 19-20. 21+23
Jn 7, 1-2. 10. 25-30

SOBOTA
25.3.

Zvestovanie Pána
slávnosť

Iz 7, 10-14; 8, 10c
Ž 40, 7-8a. 8b-9. 10. 11
Hebr 10, 4-10
Lk 1, 26-38

NEDEĽA
26.3. 4. PÔSTNA NEDEĽA

Ez 37, 12b-14
Ž 130, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8
Rim 8, 8-11
Jn 11, 1-45


