
V čase pôstu často nachádzate naše prosby
o pomoc pre núdznych. Vďaka Vašej pravidelnej
podpore dnes majú desiatky detí svoj nový
domov a môžu žiť so svojimi milujúcimi rodičmi.

U mnohých z nich ste svojím milodarom
zabránili ich odlúčeniu do detského domova. Aby
rodina zostala spolu!

Všetci, celá spoločnosť, prežívame náročné
časy. Následky vojny v blízkosti, zdražovanie cien
v obchodoch, nárast cien za elektrinu, plyn či vo-
du pocítil priam každý z nás. Nehovoriac o tom,
ak si musíte zakúpiť palivové drevo na celú zimu.

Pocítili to aj jedni z tých najzraniteľnejších,
a to chudobné rodiny s maloletými deťmi. Tam,
kde je prítomný iba jeden rodič, väčšinou mamka
samoživiteľka, ktorú manžel opustil alebo zo-
mrel. Tam, kde je jeden z rodičov veľmi chorý
a celá rodina tak upadla na hranicu chudoby.
Tam, kde je choré dieťa a rodič je na to všetko
sám.

Práve takýmto rodinám pomáhame v Spoloč-
nosti Úsmev ako dar na celom Slovensku. Len
za posledných 10 mesiacov sme podali pomocnú
ruku viac ako 210-tim rodinám s viac ako 400
deťmi. Vieme, že núdznych rodín bude pribúdať.
Stojíme pri nich ľudsky, odborne i duchovne.
Na zmiernenie ich situácie akútne pomáhame
zvládnuť úhradu za bývanie, v mnohých rodinách
obnovujeme dodávku elektriny či plynu, aby deti
nemuseli žiť podstatnú časť dňa v tme a chlade.

Mnohomáma detí už aj hladuje. Denne dostá-
vame správy a navštevujeme rodiny, kde celý deň
nemali čo vložiť do úst, kde sa mamy trápia,
že nemajú čo dať deťom na desiatu do školy.
Poznáme smutné deti, ktoré nechodia na obedy
v škole. Už ich im nemá kto uhradiť. Práve tam
pomáhame, tam dostávame všetku pomoc, kto-
rú od darcov dostaneme. Aj v pôstnom podujatí
Podeľme sa, ktorú tradične mnohí poznáme pod
názvom Pôstna polievka, môžete práve vy pris-
pieť na vybudovania skromných príbytkov pre ro-
diny v núdzi.

Milí bratia a sestry, vieme, že aj mnohí z Vás to
nemajú v týchto časoch ľahké. Že s účtami sa trá-
pimemnohí.... A ešte nás naše srdce, viera a pres-
vedčenie volá, ako pomôcť tým druhým.

No máme pre Vás dobrú správu. Nájdeme ju
v Liste Korinťanom: „Veď kto skúpo seje, skúpo
bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať.
Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani
z donútenia, lebo veselého darcu Bohmiluje. A Boh
mámoc rozhojniť vo vás každúmilosť, aby stemali
vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali
hojne na každý dobrý skutok.“

Preto Vás prosíme o pomoc a zváženie akej-
koľvek pomoci, ktorou podporíte rodiny v núdzi.
Nech sú tieto slová Listu Korinťanom pre Vás
povzbudením!

Lebo veselého darcu miluje Boh !

Radoslav Dráb
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FARSKÉ OZNAMY

TERMÍNY UDEĽOVANIA SVIATOSTÍ

ZBIERKA NA POMOC
PRENASLEDOVANÝM KRESŤANOM

Dnes po sv. omšiach máme zbierku na pomoc
prenasledovaným kresťanom, ktorú vyhlásila
KBS.

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 31.3. sa modlia prvoprijímajúce deti.

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

PODEĽME SA
V utorok 28.3.2023 od 10.45 do 13.30 hod.
Budú v priestoroch Veritasu na Dominikán-
skom námestí košickí biskupi Mons. Bernard
Bober aMarek Forgáč rozdávať pôstne poliev-
ky. Výťažok z tejto iniciatívy podporí dokonče-
nie troch príbytkov v bratislavskej Petržalke
pre ohrozené rodiny s deťmi.

Všetci ste srdečne pozvaní!

PRESUNUTIE SV. OMŠE
V utorok 28.3.2023 bude sv. omša o 15.00 hod.
slúžená v Kaplnke sv. Michala z dôvodu náv-
števy prezidentky Estónska Dómu sv. Alžbety.
V ten istý deň Vás pozývame na večernú sv.
omšu o 18.00 hod., ktorú bude celebrovať
Mons. Bernard Bober s prosbou za Ukrajinu.

Prvé sv. prijímanie 21.5.2023

Sviatosť birmovania 28.5.2023

PRÍPRAVA NA SVIATOSTI

PRVOPRIJÍMAJÚCI • Príprava na sviatosť prvého sv. prijímania v stredu 29.3. NEBUDE.

BIRMOVANCI

• Mládežnícka a birmovanecká sv. omša bude vo štvrtok 30.3.2023
o 18.00 hod. v Dóme sv. Alžbety.

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

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

MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
Pozývame mládež a birmovancov na mládež-
nícku sv. omšu, ktorá bude vo štvrtok 30.3.
o 18.00 hod. v Dóme sv. Alžbety.
Po sv. omši Vás pozývame na krížovú cestu.

PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA
Na budúci týždeň počas sv. omší budeme
požehnávať ratoslesti. Sv. omšu o 10.30 hod.
bude sláviť otec arcibiskup Bernard Bober.

PREDVEĽKONOČNÉ SPOVEDANIE
Dóm. sv. Alžbety
• sobota 1.4.2023 - 16.00 - 18.00 hod.
• nedeľa 2.4.2023 - 13.30 - 18.00 hod.

Kostol Krista Kráľa
• nedeľa 2.4.2023 - 14.00 - 16.00 hod.

MAREC PRE MLADÝCH

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.

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

30.3. Krížová cesta
31.3. Sederova večera



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.

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.

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE
LEKTOROV A ROZDÁVATEĽOV

V piatok 31.3. o 18.00 hod. sa uskutoční duc-
hovná obnova pre lektorov a mimoriadnych
rozdávateľov Eucharistie našej farnosti.
• KDE? - farský úrad (náuková miestnosť)
• KEDY? - 18.00 hod.

Všetkých srdečne pozývame.

VEĽKÁ NOC V KATEDRÁLE
ZELENÝ ŠTVRTOK

• 9.30 hod. - Missa chrismatis
• 18.00 hod. - sv. omša

VEĽKÝ PIATOK
• 7.30 hod. - liturgia hodín
• 15.00 hod. - obrady veľkého piatku
• do 21.00 hod. - poklona pro Božom hrobe

SVÄTÁ SOBOTA
• 7.30 hod. - Liturgia hodín
• 8.00 - 18.30 hod. - poklona pri Božom

hrobe
• Požehnanie jedál: 15.00, 15.30, 16.00

a 16.30 hod.
• 19.30 hod. - obrady

SPOLOČENSTVO NAJSVÄTEJŠIEHO
SRDCA JEŽIŠOVHO

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

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

30.3. Lukáš Durkaj
Ježišovo pochovávanie



LITURGICKÝ PREHĽAD
PONDELOK
27.3. Pondelok po 5. pôstnej nedeli

Dan 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62
Ž 23, 1-3. 4. 5. 6
Jn 8, 1-11

UTOROK
28.3. Utorok po 5. pôstnej nedeli

Nm 21, 4-9
Ž 102, 2-3. 16-18. 19-21
Jn 8, 21-30

STREDA
29.3. Streda po 5. pôstnej nedeli

Dan 3, 14-20. 91-92. 95
(Ž) Dan 3, 52a. 52c. 53. 54. 55. 56
Jn 8, 31-42

ŠTVRTOK
30.3. Štvrtok po 5. pôstnej nedeli

Gn 17, 3-9
Ž 105, 4-5. 6-7. 8-9
Jn 8, 51-59

PIATOK
31.3. Piatok po 5. pôstnej nedeli

Jer 20, 10-13
Ž 18, 2b-3a. 3b-4. 5-6. 7
Jn 10, 31-42

SOBOTA
1.4. Sobota po 5. pôstnej nedeli

Ez 37, 21-28
(Ž) Jer 31, 10. 11-12b. 13
Jn 11, 45-56

NEDEĽA
2.4. PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA - NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

Iz 50, 4-7
Ž 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24
Flp 2, 6-11
Mt 26, 14 – 27, 66


