
Druhá pôstna nedeľa nás pozýva na vrch
premenenia. Každý jeden z nás asi poci-
ťuje, že práve čas pôstu je časom, kedy by
sa v našom duchovnom živote malo niečo
zmeniť, niečo pohnúť. Preto si zvyčajne
dávame aj nejaké pôstne predsavzatia,
ktoré potom s väčšou či menšou úspeš-
nosťou plníme.

Evanjelium nás však dnes vedie troška
ináč. V centre nie je ani Peter, ani Jakub
či Ján, v centre dokonca nestoja ani pro-
roci Starého Zákona Mojžiš a Eliáš,
stredobodom premeny je sám Ježiš. On si
vyberá svojich učeníkov, on ich vyvádza
na vrch a on sa pred nimi premieňa.
Odhaľuje im tajomstvo svojho poslania.
Ešte vždy ho nechápu v plnosti, ale dneš-
ným premením im ako priateľom dovo-
ľuje vstúpiť do tajomstva svojej osoby.

Prajem sebe aj Vám, drahí bratia a sestry,
aby sme sa v tomto pôstnom čase nechali
viac viesť Kristom. Skúsme ťažisko snahy
zo svojho ega preniesť na Ježiša, ktorý
nás pozýva hľadať jeho prítomnosť v na-
šej každodennosti. Centrom kresťanstva
nie je moja snaha vyštverať sa na vrch
premenenia, na ktorom sa mi za zásluhu
zjaví Božia tvár. Centrom kresťanstva

je Kristus, ktorý volá po mene tých,
ktorých sám chce, aby spolu s ním kráčali
na vrch, na ktorom odkrýva Božiu tvár.

Boris Byčánek
farský vikár
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FARSKÉ OZNAMY

TERMÍNY UDEĽOVANIA SVIATOSTÍ

ZBIERKA NA CHARITU
Minulý týždeň v našej farnosti prebehla
zbierka na charitu.

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.

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

SV. OMŠA PRE PRVOPRIJÍMAJÚCICH
V stredu 8.3.2023 z dôvodu jarných prázdnin
NEBUDE sv. omša pre prvoprijímajúce deti.

MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
Mládežnícka sv. omša vo štvrtok 9.3. NEBUDE
z dôvodu jarných prázdnin.

MODEROVANÁ ADORÁCIA
V piatok 10.3.2023 Vás po skončení večernej sv.
omše v Dóme sv. Alžbety pozývame na mode-
rovanú adoráciu.

MISIJNÝ PAMÄTNÍK NENARODENÝM
Do našej katedrály zavíta súsošie s názvom

Prvé sv. prijímanie 21.5.2023

Sviatosť birmovania 28.5.2023

PRÍPRAVA NA SVIATOSTI

PRVOPRIJÍMAJÚCI • Príprava na sviatosť prvého sv. prijímania v stredu 8.3. NEBUDE.

BIRMOVANCI
• Mládežnícka a birmovanecká sv. omša vo štvrtok 9.3. NEBUDE.
• Stretnutia birmovancov s animátormi sa uskutočnia podľa zadelenia

do jednotlivých skupiniek.

Misijný pamätník nenarodeným deťom prijme-
me na týždeň, počnúc budúcou 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-
ošie, predstavíme aj celotýždenný program pri
Pamätníku.

MAREC PRE MLADÝCH

SPOLOČENSTVO NAJSVÄTEJŠIEHO
SRDCA JEŽIŠOVHO

Kňazi zo Spoločnosti Ježišovej pozývajú veria-
cich na krížové cesty počas pôstnych piatkov
(10.3., 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.
(Členovia Spoločenstva Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho sa budú modliť krížovú cestu, ktorá
bude dňa 10.3.2023 o 17.45 hod.)

DOKUMENT O KARD. TOMKOVI
V deň nedožitých 99. narodenín otca kardinála
Jozefa Tomka, v sobotu 11. marca 2023, uvedie
RTVS o 20.10 hod. na programe Dvojka v pre-
miére 30 minútový spomienkový dokument
s názvom Červený pápež - Papa rosso.

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

8. - 10.
3. “Víkendovka” pre birmovancov

16.3. KKvíz - o 19.00 hod.

18.3. eFKA

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

Dóm sv. Alžbety 1 010,00€
Uršulínky 324,00€
Krista Kráľa 710,00€
Dominikáni 828,24€
Jezuiti 466,50€
Seminár 759,35
Dar na bežný účet 10€, 30€, 20€
SPOLU 4 158,09€



Nový dokument ponúkne divákom najdôleži-
tejšie udalosti kardinálovho života, jeho výraz-
nú osobnosť a prácu pre univerzálnu cirkev,
jeho poslanie a odkaz Slovensku, Európe
i svetu.

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.

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 nawww.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

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
6.3. Pondelok po 2. pôstnej nedeli

Dan 9, 4b-10
Ž 79, 8. 9. 11. 13
Lk 6, 36-38

UTOROK
7.3.

Utorok po 2. pôstnej nedeli
alebo sv. Perpetuy a Felicity, mučeníc - spomienka

Iz 1, 10. 16-20
Ž 50, 8-9. 16b-17. 21ab+23
Mt 23, 1-12

STREDA
8.3.

Streda po 2. pôstnej nedeli
alebo sv. Jána od Boha, rehoľníka - spomienka

Jer 18, 18-20
Ž 31, 5-6. 14. 15-16
Mt 20, 17-28

ŠTVRTOK
9.3.

Štvrtok po 2. pôstnej nedeli
alebo sv. Františky Rímskej, rehoľníčky - spomienka

Jer 17, 5-10
Ž 1, 1-2. 3. 4+6
Lk 16, 19-31

PIATOK
10.3. Piatok po 2. pôstnej nedeli

Gn 37, 3-4. 12-13a. 17b-28
Ž 105, 16-17. 18-19. 20-21
Mt 21, 33-43. 45-46

SOBOTA
11.3. Sobota po 2. pôstnej nedeli

Mich 7, 14-15. 18-20
Ž 103, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12
Lk 15, 1-3. 11-32

NEDEĽA
12.3. 3. PÔSTNA NEDEĽA

Ex 17, 3-7
Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9
Rim 5, 1-2. 5-8
Jn 4, 5-42


