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17/20 – 30. august 2020 

 
Duchovný impulz 
 
Dnešné evanjelium (Mt 16; 21-

27) je pokračovaním  evanjelia 

z minulej nedele, v ktorom sa 

Ježiš pýtal svojich učeníkov na 

svoju identitu,  a v ktorom ho 

Peter – na prekvapenie všetkých 

– definuje ako Mesiáša. Ježiš 

Petra pochváli, hoci mu bolo 

jasné, že ani on, ani ostatní 

apoštoli nerozumejú slovu 

Mesiáš správne. Peter a apoštoli 

čakali od Mesiáša, že bude stále 

a vo všetkom víťazom. Tento 

úryvok sa nachádza 

v rozhodujúcom mieste celého 

evanjelia. Ježiš po prvýkrát 

oznamuje svoju smrť 

a vzkriesenie. Keď hovorí 

o svojom utrpení a kríži, tým 

vlastne poukazuje na priepasť, 

ktorá je medzi ním a nami, medzi 

Bohom a našou predstavou 

o ňom.  Petrova reakcia: „To sa ti nesmie stať!“ odkrýva, ako bývame vo svojich predstavách a vo 

svojich srdciach ďaleko od Boha, ako nerozumieme jeho cestám. Iba ak sa zriekneme svojej 

predstavy o živote a sebe samých, nájdeme pravý život.  

 

Končia sa prázdniny, čas oddychu. Boli iné, ako sme zvyknutí, no ďakujem aj za túto skúsenosť. Aj 

nový školský rok, ktorý začíname, vložme v dôvere do Ježišových rúk.  

 

Na prahu tohto nového mesiaca september ďakujme aj pri druhom výročí za dar bl. Anny 

Kolesárovej a pripomeňme si slová z homílie kardinála J. Em. Giovanniho. A. Becciu: „Najväčšie 

dobro, ktoré môžeme v živote mať, je náš vzťah s Bohom. Hľadiac na mučeníctvo mladej Anny, 

dcéry tejto milovanej zeme a miestnej Cirkvi, prosme, aby naše srdcia boli priľnuté ku skutočným 

pokladom kresťanských čností. Aby sme každý deň hľadali najvzácnejšiu perlu, ktorou je Boh.“ 

 

Thlic. Allan Tomáš, dekan - farár



Farské oznamy 
 
Poďakovanie 

Od 1. septembra sa v našej farnosti 

lúčime s Vdp. Pavlom Vandžurom, 

ktorý od roku 2016 pôsobil v našej 

farnosti ako kaplán. Za jeho službu 

a obety v našej farnosti mu úprimne 

ďakujeme a zahŕňame ho do svojich 

modlitieb. Na novom pôsobisku a v 

úlohe farského administrátora vo 

farnosti Torysa mu vyprosujeme Božie 

požehnanie.  

 

ZMENA BOHOSLUŽIEB!!! 

Od septembra budú zrušené nedeľné 

sv. omše v premonštrátskom kostole 

na Hlavnej ulici o 16:00 hod. 

 

Prvý piatok 

Chceme povzbudiť k účasti na prvo-

piatkovej sv. spovedi. Počas celého 

týždňa pred prvým piatkom (4.9.) sú 

pred rannými i večernými sv. omšami 

sú naši duchovní otcovia k dispozícii, 

aby ste mali možnosť prijať sviatosť 

zmierenia.  

 

Prvá nedeľa 

Na budúci týždeň v nedeľu po sv. omši 

o 10:30 hod bude krátka prvo nedeľná 

odprosujúca eucharistická poklona. 

 

Spovedná služba 

Pravidelná spovedná doobedňajšia 

služba v našej katedrále v časoch od 

9:00-11:30 sa začne od pondelka 7. 9. 

 

Výročia: 

6. 9. si pripomíname deň konsekrácie 

nášho Dómu. V tento deň si môžeme 

vyprosiť plnomocné odpustky pri 

návšteve katedrály a dodržania 

všetkých obvyklých podmienok.  

 

Sv. omša na cintoríne Rozália 

Farnosť Košice – Podhradová vás 

pozýva na odprosujúcu púť ku sv. 

Rozálii, ktorá vyvrcholí 4. 9. o 16:00 

slávnostnou sv. omšou, pri ktorej budú 

inštalované relikvie tejto svätice.  

 
Deviatnik ku košickým mučeníkom 
Od 27. augusta do 5. septembra sa 
budeme pred večernými sv. omšami 
modliť Deviatnik ku cti košických  
mučeníkov, ktorý vyvrcholí 
pontifikálnou sv. omšou v sobotu 8. 
septembra.  
 

Celodiecézne rekolekcie 

V sobotu 5. 9. sa uskutočnia 

celodiecézne kňazské rekolekcie pri 

príležitosti slávnosti košických 

mučeníkov. Slávnosť začne modlitbou 

fatimskej pobožnosti v 9:30, po ktorej 

bude slávená sv. omša ku cti našich 

patrónov.  

 

Nedeľné sv. omše pre rodiny 

s deťmi v Uršulínskom kostole 

Po  letnej  prestávke  Vás  znova  
pozývame na nedeľné sv. omše, ktoré 
sú zvlášť zamerané na rodiny s deťmi. 
Sv. omše sú každú nedeľu o 10.00 
hod. v   Uršulínskom  kostole  na  
Mäsiarskej  ulici.  Po  každej sv. omši 
máte možnosť využiť  priestory  kláštora  
sestier  uršulínok  k  rozhovoru, detskej 
hre, káve, čaju či super čokoláde. 
Zároveň vás pozývame využiť svoje dary 
v službe druhým. Ponúkame možnosť 
zapojiť sa do  liturgie  čítaním  Božieho  
slova,  spevom žalmov, miništrovaním,    
spevom v speváckom zbore, či 
prostredníctvom iných aktivít.  Zároveň 
od septembra spúšťame možnosť pre 
deti ZŠ zapojiť sa do detských stretiek. 
Stretká pre chlapcov a dievčatá sú každý 
piatok od 16.00 hod. v priestoroch 
kláštora sestier uršulínok. Tešia sa na 
vás o. Martin, sestry uršulínky, detský 
zbor a celý organizačný tím. 
 
Začiatok školského roka v kostole  
V   nedeľu   6. 9.   o 10.00 hod. v kostole 
Uršulínok  budeme  spolu  pri  sv.  omší  
prosiť  o  požehnanie a ochranu v novom  
školskom  roku  pre  deti,  učiteľov, 
vychovávateľov,   rodičov   a všetkých, 



ktorí sú zapojení  do  výchovy  a  
formácie detí. Pozývame všetky deti, aby 
si na sv. omšu priniesli  svoje  školské  
aktovky, ruksáky či kabely, ktoré v   
závere  sv.  omše  požehnáme.  
 
Náboženská výchova na základných a 
stredných školách 

Pozývame všetky deti základných 
a stredných škôl, aby si aj novom 
školskom roku 2020/2021 vybrali 
z povinne voliteľných predmetov – 
predmet "Náboženská výchova". 
Povzbudzujeme vás,  milí rodičia, aby ste  
dopomohli deťom k tomuto výberu, 
a tak splnili 
svoj záväzok daný pri krste svojich detí - 
vychovávať ich podľa Evanjelia a 
Božích zákonov.         

Na hodinách náboženskej výchovy 
sa deťom naši kňazi a katechéti 
snažia odovzdať evanjeliové posolstv, 
správne ľudské, morálne i kresťanské 
hodnoty. 
 

Nahlasovanie sa na sviatosti 
krstu, prvého sv. prĳímania, sviatosti 
zmierenia a birmovania 

Ku životu kresťana neodmysliteľne  
patrí aj sviatostný život. Ten kresťana 
posúva v živote, obdarúva ho 
milosťami a Božím požehnaním a 
otvára mu priestor na život 
v spoločnestve veriacich. Pozývame 
všetkých, ktorí túžia prĳať sviatosti 
krstu, birmovania, Eucharistie a 
Zmierenia na prípravu k týmto 
sviatostiam, ktorá začne od septembra 
2020. Príprava pozostáva z jedného 
hodinového stretnutia raz za dva 

týždne. Prihlásiť sa môže každý, kto 
tieto sviatosti alebo niektorú z nich ešte 
 neprĳal, a to najneskôr do konca 
augusta 2020 v kancelárii farského 
úradu v pracovných dňoch od 10.00-
12.00 a 15.00-17.00. 
 
Putovanie TV Lux 
V dňoch 30.8./ 6.9./13.9.    budú 
priaznivci  slovenskej katolíckej 
televízie Lux putovať do našej 
katedrály. 
 
Pozvánka na medzinárodnú vedeckú 
konferenciu 
     Katolícka univerzita v Ružomberku, 
Teologická fakulta v Košiciach v 
spolupráci s 
Gréckokatolícka teologická fakulta PU, 
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV 
Centrum spirituality Východ-Západ 
Michala Lacka 
a Bratskou jednotou baptistov pripravuje 
vedeckú biblickú konferenciu dňa 
30.9.2020 od 8:30 do 18:00 v Aule 
svätých Košických mučeníkov na Hlavnej 
ul. 89 a biblickú výstavu dňa 30.9.-
2.10.2020 v Átriu TF KU. 
Medzinárodná vedecká konferencia sa 
uskutoční na záver Roku Božieho slova, 
v deň spomienky. Účasť prisľúbili prof. 
Markl, prof. Dubovský z Pápežského 
biblického inštitútu v Ríme, čerstvý SSDr 
z PIB A. Bodor z Cluj Napoca a ďalších 
13 prednášajúcich. 

 

 

Kurz pre rodičov  
Inštitút pre rodinu vám do dáva pozornosti kurz pre rodičov detí 
a tínedžerov, ktorý sa uskutoční vždy v utorky od 18:15 hod. Prvý 
takýto kurz bude otvorená 29. 9. 2020 v Inštitúte pre rodiny na 
Hlavnej 91 (vstup cez Teologickú fakultu). Pre limitovaný počet 
účastníkov je nutné sa zaregistrovať do 23. 9. 2020. 
Prihlášky zasielajte e-mailom. Do prihlášky uveďte: meno rodiča – 
účastníka kurzu, e-mailovú adresu, tel. číslo, počet detí a ich vek. 
Viac inf. na tel. čísle: 0915 556563; 0948 727599 alebo na e-
mailoch: metinov@gmail.com, k2novakova@gmail.com 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/groups/1435122470058053/?__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/groups/1435122470058053/?__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/slavistickyustav/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/slavistickyustav/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/csvzml/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/csvzml/?__tn__=kK*F
mailto:metinov@gmail.com
mailto:k2novakova@gmail.com


LITURGICKÝ PREHĽAD NA 22. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

Deň Spomienka Liturgické texty 
 
Ne 
30.08. 

 
22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Č1: Jer 20, 7-9 
Ž: 63 
Č2: Rim 12, 1-2 
Ev: Mt 16, 21-27 

Po 
31.08. 

 
Pondelok 22. týždňa v Cezročnom období 

Č1: 1 Kor 2, 1-5 
Ž: 119 
Ev: Lk 4, 16-30 

Ut 
01.09. 

 
Utorok 22. týždňa v Cezročnom období 

Č1: 1 Kor 2, 10b-16 
Ž: 145 
Ev: Lk 4, 31-37 

St 
02.09. 

 
Streda 22. týždňa v Cezročnom období 

 

Č1: 1 Kor 3, 1-9 
Ž: 33 
Ev: Lk 4, 38-44 

Št 
03.09. 

 
Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi 

/spomienka 

Č1: 1 Kor 3, 18-23 
Ž: 24 
Ev:Lk 5, 1-11 

Pi 
04.09. 

 
Piatok 22. týždňa v Cezročnom období 

Č1: 1 Kor 4, 1-5 
Ž: 37 
Ev: Lk 5, 33-39 

So 
05.09. 

 
Sobora 22. týždňa v Cezročnom období 

Č1: 1 Kor 4, 9-15 
Ž: 145 
Ev: Lk 6, 1-5 

 
Ne 
06.09. 

 
23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ / výročie 

posviacky katedrály /slávnosť 

Č1: Ez 33, 7-9 
Ž: 95 
Č2: Rim 13, 8-10 
Ev: Mt 18, 15-20 

 
 
Prosba o podporu a pomoc farnosti 

Milí bratia a sestry, uplynulá kríza zasiahla nás všetkých. Nevyhla sa ani 
našej farnosti. Pohľad na prázdne kostoly nám trhal srdcia, ale v súkromí a 
modlitbách sme boli stále spolu. Modlili sme sa za skoré ukončenie krízy, zdravie pre 
všetkých vás a Božiu pomoc, milosti a ochranu pre všetkých. Online 
vysielaním sme sa s vami spájali počas týchto ťažkých chvíľ. Kríza zasiahla aj 
ekonomickú života-schopnosť našej farnosti. Milodary sa po-zastavili, no rovnako ako 
u vás, účty stále prichádzajú. Chceme vás týmto požiadať o pomoc a podporu. Aj 
malý dar daný z lásky sa stáva veľkým pokladom uloženým v nebi. Vopred ďakujeme 
všetkým ochotným pod-porovateľom a darcom. Zahŕňame vás do našich modlitieb. 

 
Identifikačné údaje organizácie: Rímskokatolícka farnosť sv. Alžbety Uhorskej, Košice 
/  Hlavná 26, 040 01 Košice /  Banka: Slovenská sporiteľňa a.s., Bratislava 
 
IBAN: SK28 0900 0000 0000 8212 1833 

 

ĎAKUJEME ! 
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