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Pokyny pri prĳímaní na ruku
Drahí bratia a sestry, z rozhodnutia KBS sa sväté prĳímanie počas koronakrízy

podáva na ruku. Na sväté prĳímanie pristupujte v zástupe s odstupom dvoch metrov.
Kto z vážneho zdravotného dôvodu Eucharistiu do rúk prĳať nemôže a upovedomil

o tom kňaza pred svätou omšou, nech príde na záver, a požiada o prĳatie do úst.
Pristupujme aj takýmto spôsobom k svätému prĳímaniu s veľkou nábožnosťou a úctou.

Prĳímanie Eucharistie na ruku nesie v
sebe krásnu symboliku. Na našich rukách
sa odráža celý náš život. Na rukách vidno,
či sme mladí alebo starí. Na rukách dobre
vidno, či je niekto drevorubač,
automechanik, poľnohospodár či lekár
alebo profesor. Poznáte všetci veľmi dobre
rozdielnosť toho pocitu, keď podáte ruku
vašej babke, ktorá sa celý život vŕtala v
záhradke alebo známej pani profesorke
na dôchodku, ktorá väčšinu času svojho
života trávila nad knihami. Ruky často
dokonca prezradia aj to, či mal niekto
nehodu, či je jeho život poznačený
chorobou alebo, že ho nič také v živote
nestretlo. A možno na nich niekedy vidno

aj naše hriechy. V tejto úvahe sa dá
pokračovať aj ďalej.

Ruky predstavujú náš život. Preto
prĳímanie Eucharistie na ruku krásne
vyjadruje to, že Ježiš prichádza do môjho
života, do takého, aký je a ja ho prĳímam
do takého života, aký mám. Prĳímam ho
živého a osláveného v tom premenenom
chlebe, aby on svojím životom premieňal
tenmôj, ktorý je často zranený ba ažmŕtvy.

Človek s natiahnutými rukami pred
kňazom s Eucharistiou vraví: „Príď Pane
Ježišu do môjho života a premieňaj ho
na ten svoj.“ Takéto prĳatie Eucharistie
môže byť nakoniec ešte viac úctivé než
len to do úst.





Farské oznamy
Zbierka na masmédiá
V dnešnú nedeľu sa koná pravidelná

zbierka na masmédiá. V súčastnej kríze
môžeme sami vnímať ich potenciál v
prospech šírenia viery. Vďaka katolíckym
televíziám, rádiám i online priestoru sa
môžemeaj napriekobmedzeniamstretávať
a navzájom povzbudzvať. Naše masmédiá
sú odkázané na našu pomoc a podporu.
Dnešnou zbierkou ju môžeme vyjadriť.

Novéna k Duchu Svätému
Počas tohto týždňa sa v našej katedrále

o 17.45 hod. modlíme Novénu k Duchu
Svätému, ktorou sapripravujemenasviatok
Zoslania Ducha Svätého.

Sv. omše v kostoloch našej farnosti
Sv. omše v kostoloch našej farnosti sú

v tradičných časoch. Výnimkou sú sv. omše
v seminárnom kostole, ktorých časy sú
zverejnené v tabuľke na tejto strane.

Rodinné sv. omše v nedeľu u Uršulínok
Pozývame rodiny s deťmi na tradičné

sv. omše pre rodiny s deťmi ku Uršulínkam,
každú nedeľu od 10.00 hod. Sv. omše sa
konajú v exteriéry - v atriu kláštora
Uršulínok.Týmsavytvorilpriestorprevšetky
rodiny.Vchoddoátria je cez kostol. Doneste
si so sebou karimatky na sedenie alebo
si vezmite stoličky z kostola. Tešíme sa na
vás.

Sviatosť bir-
movania v našej
farnosti

Na budúcu
nedeľu 31.5.2020
o 11.00 hod. sa
v katedrále sv.
Alžbety usku-
toční sv. omša,
pri ktorej naši
birmovanci príj-
mu sviatosť
b i r m o v a n i a .
Sviatosť našim
mladým udelí
pomocný ko-
šický biskup
Mons. Marek
Forgáč. Z bez-
pečnostných dô-
vodov prosíme
veriacich, aby
využili možnosti
iných sv. omší a

tým nechali priestor pre rodiny našich
birmovancov zúčastniť sa tejto slávnosti.
Do katedrály majú povolený vstup
birmovanci, rodičia birmovancov a
birmovný rodičia. Tradičná nedeľná sv.
omša o 10.30 hod. v katedrále nebude. V
modlitbách sprevádzajme našich mladých,
aby dar Ducha Svätého v ich živote prehĺbil
zodpovednosť za vieru.

Omša svätenia olejov
Vo štvrtok 4. júna 2020 o 10∶00 hod.

sa v Katedrále sv. Alžbety bude sláviť Missa
chrismatis, pri ktorej otec arcibiskup
požehná a posvätí oleje na vysluhovanie
sviatostí. Pri sv. omši si prítomný kňazi
obnovia kňazské sľuby a v tomto úmysle
sa duchovne zjednotia aj ostatný kňazi
arcidiecézy. Vzhľadom k súčasnej situácii
na túto sv. Omšu sú osobne pozvaní iba
vybraní kňazi a ostatných kňazov,
zasvätených i laikov pozývame zjednostiť
sa v modlitbe nadiaľku.

Koniec veľkonočného obdobia
Budúcotýždňovou nedeľou Zoslania

Ducha Svätého končí veľlkonočné obdobie
a začína obdobie cez rok. Znova sa
začneme modliť mariánsku antifónu Anjel
Pána namisto veľkonočnej mariánskej
antifóny Raduj sa Nebies Kráľovná.
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Deň Liturgická spomienka Liturgické čítania

Ne
24.05. 7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Č1: Sk 1, 12-14
Ž: Ž 27, 1. 4. 7-8a
Č2: 1 Pt 4, 13-16
Ev: Jn 17, 1-11a

Po
25.05. Pondelok po 7. veľkonočnej nedeli

Č1: Sk 19, 1-8
Ž: Ž 68, 2-3. 4-5ac. 6-7b
Ev: Jn 16, 29-33

Ut
26.05.

Svätého Filipa Neriho, kňaza
spomienka

Č1: Sk 20, 17-27
Ž: Ž 68, 10-11. 20-21
Ev: Jn 17, 1-11a

St
27.05. Streda po 7. veľkonočnej nedeli

Č1: Sk 20, 28-38
Ž: Ž 68, 29-30. 33-35. 35+36
Ev: Jn 17, 11b-19

Št
28.05. Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli

Č1: Sk 22, 30; 23, 6-11
Ž: Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11
Ev: Jn 17, 20-26

Pi
29.05.

Svätého Pavla VI., pápeža
ľubovoľná spomienka

Č1: Sk 25, 13b-21
Ž: Ž 103, 1-2. 11-12. 19-20
Ev: Jn 21, 15-19

So
30.05. Sobota po 7. veľkonočnej nedeli

Č1: Sk 28, 16-20. 30-31
Ž: Ž 11, 4. 5+7
Ev: Jn 21, 20-25

Ne
31.05. ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

Č1: Sk 2, 1-11
Ž: Ž 104, 1+24. 29-30. 31+34
Č2: 1 Kor 12, 3b-7. 12-13
Ev: Jn 20, 19-23

Liturgický prehľad na 7. veľkonočný týždeň

Aktuálne bezpečnostné pokyny počas pandémie COVID-19
Počas celého obdobia pandémie sú

veriaci dišpenzovaní od povinnej účasti na
svätej omši v nedele a prikázané sviatky.
Tento dišpenz je stále v platnosti.

Do Katedrály je prísne zakázané
vstupovať ľuďom, ktorí sú v domácej
karanténe, majú prejavy respiračných
ochorení (kašľú, alebo kýchajú), či pociťujú
príznaky akéhokoľvek iného ochorenia.

Vstup do Katedrály je dovolený len s
prekrytím dýchacích ciest rúškom, šálom,
či inou vhodnou látkou.

Pri vstupe je nevyhnutné dezinfikovať
si ruky.

Dodržiavať požadované 2 metrové
rozostupy.

Eucharistia sa podáva na ruku a to
nasledovne: Prichádzate k prĳatiu
Eucharistie v 2 metrových rozostupoch. Pri
príchode pred kňaza si odkryjete jednu
stranu rúška a vystriete obe ruky pred
kňaza – ľavá ruka je hore, pravá pod ňou.
Kňaz vám na ľavú ruku položí hostiu a

pred ním si ju pravou rukou vložíte do úst.
Napokon si upravíte rúško tak ako bolo
predtým. Nie je dôvod sa ponáhľať,
prĳímame Eucharistiu dôstojne. Ak má
niekto s rukami zdravotný problém, príde
ešte pred sv. omšou do sakristie kde bude
inštruovaný o ďalšom postupe.

Katedrála je veľká, netreba si vopred
rezervovať miesto na sv. omšu.

Rodiny s deťmi nech zvážia prítomnosť
na sv. omšiach. Ak sa rozhodnete prísť,
zodpovedáte za to, aby deti nechodili po
Katedrále a neporušovali nariadenia. Ak
ste viacčlenná rodina, môžete sedieť spolu.

Od obsadenia miesta viacerými ľuďmi
(rodič a dieťa) je povinný 2 metrový odstup.

Sväteničky ostávajú prázdne a naďalej
nahradil úklon hlavy podávanie rúk pri
znaku pokoja.

Tí, ktorí neprídu do chrámu nech sa
pripoja prostredníctvom médií k vysielaniu
svätej omše.


