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Pandemická kríza, ktorú v tejto dobe
prežívame, zasiahla veľmi silno nás
všetkých. Smrť, obmedzenia stretávania
sa, kontaktu s druhými, obavy o zdravie
našich seniorov a chorých, strata práce,
zákaz verejných bohoslužieb a slávností,
vstúpili do našich životov nečakane a
častokrát bolestne.

V mnohých z nás je otázka. Prečo to
Boh dopustil? Prečo muselo na svete toľko
ľudí prísť o život, o prácu o zabezpečenie?
Je Boh naozaj prítomný medzi nami ak
sa takéto veci dejú?

Ak ostaneme iba pri takomto úzkom
pohľade na udalosti posledných dní, tak
sa odpvede nehľadajú ľahko.

Vieme však, že pre nás veriacich sa
kríza, trápenie, problémy - jedným slovom
kríž - stávajú nielen niečim ťažkým a
neúnosným, ale často aj mostom či novou
cestou. Vieme z mnohých životných
skúsenosti, že viera v Božiu pomoc a tiež,
že Boh vie aj z tých najkritickejších a
najťažších vecí vyťažiť dobro a požehnanie
pre človeka, nám otvára pohľad nádeje a
dáva silu všetky výzvy zvládnuť. A preto
otázka, či Boh existuje, prečo toto dopustí
je zlou formuláciou. Nepýtam sa, či Boh
je. Viem, že Áno. Skôr sa pýtam. „Bože,
čomu ma táto udalosť učí?“ Ponúkam pár
vlastných zistení.

Heroické výkony zdravotníkov,
odborníkov a všetkých zodpovedných v
snahe zmierniť následky a zachrániť koho
sa dá, sa stali hlavnými titulkami všetkých
správ. Odvaha, obetavosť, láska k druhým
aj za cenu rizika obety vlastného života,
sa mi stali zosobnením Kristovho
podobenstva o Milosrdnom samaritánovi.

Zistil som, že blízkosť a láska k človeku
nemusí byť stále prejavená fyzickou
prítomnosťou, ale v tomto čase ju nahradila
modlitba za druhých, súcit a spolucítenie.

Sused už nie je len človek, ktorého
stetávam na schodoch bytovky, či pozerám
na neho cez plot. Automaticky sa pýtam,
nepotrebuje moju pomoc? Videl som ľudí
v obchodoch so zoznamom vecí na nákup
pre druhých. Bože, vďaka za anjelov.

Televízne správy o vojnových
konfliktoch, vraždách, korupcii, nenávisti
medzi ľuďmi - jedným slovom o hľadaní
toho, čo nás rodeľuje, sa vymenili za správy
o spolupatričnosti, o vzájomnej pomoci, o
rúškach a zdravotníckom materiály, ktorý
nám lieta nad hlavami cez celý svet, aby
sa ako dar dostal k tým, ktorí to najviac
potrebujú. O ľuďoch, ktorí oprášili šĳacie
stroje a z kúska látky a gumičky urobili
mocnejší nástroj darujúcej sa lásky, než je
dar drahého prsteňa či auta. Začala doba
Kristových slov: „Aby boli jedno.“

prekliatie

alebo aj šanca?



Prosba o podporu
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
životaschopnosť našej farnosti. Milodary
sa pozastavili, 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
podporovateľom 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

Karanténa a izolácia obmedzili náš
pohyb na pár metrov štvorcových nášho
obydlia, no zároveň nám ponúkli pravdivý
obraz našich vzťahov. Zistili sme, že hoci
už žĳeme spolumnoho rokov akomanželia,
rodičia, súrodenci, ale sme skutočne spolu?
Sme rodina? Či sa len pohybujeme a
prespávame v jednom priestore? Často aj
kritické chvíle a ponorkové stavy nám
hovoria: „Zapracuj na vzťahu! Začni nielen
hovoriť, ale aj počúvať! Neunáhli sa v
rýchlych slovách, pretože sú často silnejšie
a mocnejšie ako guľka zo zbrane.“
Ohľaduplnosť, rešpekt, úcta, citlivosť a
vzájomná pomoc sú najväčšou výzvou
izolácie.

Samozrejmosti už niet. Nemôžem si
kúpiť hocičo a hocikedy. Prišiel som však
na to, že mi mnoho vecí vlastne netreba.
Uspokojiť sa s málom je tiež dar. A tá
nedeľa bez obchodov a lesy, lúk a príroda
plné ľudí. Veď relax nie je len o nakupovaní
a túlaní sa uličkami obchoných centier.
Čo je viac? Moje právo na túlanie sa
obchodom alebo právo predavačky na
oddych a nedeľu? Zistili sme, že to ide aj
bez toho.Anavyšeprírodaaaktívnyoddych
sú možnosťou poznávať Boha skrze obdiv
stvorenia.

Nedeľa a sviatky. Splynula so
všednosťou ostatných dní. Keby som si
naschvál neobliekol sviatočný odev tesne
pred tým, než som zapol priamy prenos
sv. omše, ani by som nespoznal jej
jedinečnosť. Ani omša už nie je
samozrejmosťou. Ako chýba cesta do
kostola, podanie ruky suseda v lavici, či
dobré slovo kňaza reflektujúce to Slovo
Božie, ktoré sa priamodotýkamôjho života.

Eucharistia, po ktorej som možno často
netúžil. Bral ju ako samozrejmosť. Niekedy
snáďakopečiatku -atest svojej dokonalosti
a bezhriešnosti. A teraz? Duchovné
prĳímanie. Po tých mesiacoch, moment
keď som konečne mohol netradične otvoriť
dlaň a do mojich rúk, na ktorých vidieť
celý môj život sa ocitol Chlieb chlebov a
Telo tiel som zvolal Amen. Znova sa stal
nenahraditeľnou silou pre môj život.

Učiteľ. Už to nie je človek, ktorý nechápe
unikátnosť môjho dieťaťa. Človek, ktorý
môjhomiláčika trízni a neoprávnene karhá.
Nedoceňuje jeho intelekt. Naraz anjeli
medzi ľuďmi. Po tých skúsenostiach učenia
sa s vlastnými deťmi, trávenia hodín nad
knihami a snahy vysvetľovať. Potajme som
sledoval z kuchyne online hodiny môjho
dieťaťa a zamiloval si toho človeka. Bože,
vďaka za nich. Daj, nech si to pamätám
čím dlhšie.

Viac si vážim moderných
komunikačných prostriedkov, ktoré som
častokrát považoval za nástroj Zlého a
mobil, tablet či počítač v ruke, za zle využitý
a premrhaný čas. Dnes môžem vnímať ich
nenahraditeľnú pomoc pri zbližovaní a
udržaní kontaktu blízkymi.

Televízory a online prenosy, ktoré mi
zvlášť počas veľkonočných sviatkov
sprístupnili slávenia Kristovej smrti a
zmŕtvychvstania sa požehnaním.

Bolo by v čom pokračovať. Ak máš
čas, dokonči tento pohľad svojim
pohľadom.

Snáď rovnako so mnou zvoláš. „Bože
vďaka, že si. Že aj v tejto situácii, ktorú
nik z nás nechcel sa vieš osláviť a z kríža
vytvoriť most a novú cestu.“



Farské oznamy
Zbierka na masmédiá zo dňa 24. 05.

2020
Dóm sv. Alžbety 471,00 €
Uršulínky 257,70 €
Krista Kráľa 492,40 €
Seminár 975,20 €
Dominikáni 300,70 €
Jezuiti 640,00 €
Geriatria 50,00 €
Dar 100,00 €
Spolu 3 287,00 €

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 birmovania v našej farnosti
V dnešnú nedeľu 31.5.2020 o 11.00 hod.

sa v katedrále sv. Alžbety koná sv. omša,
pri ktorej naši birmovanci príjmu sviatosť
birmovania. Sviatosť našim mladým udelí
pomocný košický biskup Mons. Marek
Forgáč. Z bezpečnostných dôvodov
prosíme veriacich, aby využili možnosti
iných sv. omší a tým
nechali priestor pre
rodiny našich
birmovancov zúčastniť
sa tejto slávnosti. Do
katedrálymajúpovolený
vstup birmovanci,
rodičia birmovancov a
birmovní rodičia.
Tradičná nedeľná sv.
omša o 10.30 hod. v
katedrále nebude. V
modlitbách spre-
vádzajme 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 prítomní kňazi
obnovia kňazské sľuby a v tomto úmysle
sa duchovne zjednotia aj ostatní 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
Dnešnou 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.

Slávnosti 1. sv. prĳímania v našej
franosti

V sobotu, 13. júna 2020 sa za prísnych
bezpečnostných pravidiel budú v našej
farnosti konať slávnosti 1. sv. prĳímania
pre deti. Sv. omše budú o 8.30 hod., 10.00
hod. a 11.30 hod. Slávnosti sú neverejné
preto bude katedrála počas nich pre
verejnosť zatvorená. Prosíme modlime sa
za prvoprĳímajúcich, aby sviatosti
zmierenia a Eucharistie prĳímali v živote
čo najčastejšie a tak posilňovaní Kristom
vedeli v živote odpustenie nielen prĳímať
ale dávať a deliť sa s chlebom svojho života
s ostatnými, ako saKristus podelí s chlebom
svojho života s nimi.
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Deň Liturgická spomienka Liturgické čítania

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

Po
01.06.

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi
spomienka

Č1: 2 Pt 1, 1-7
Ž: Ž 91, 1-2. 14-15b. 15c-16
Ev: Mk 12, 1-12

Ut
02.06.

Svätých Marcelína a Petra, mučeníkov
ľubovoľná spomienka

Č1: 2 Pt 3, 12-15a. 17-18
Ž: Ž 90, 2. 3-4. 10. 14+16
Ev: Mk 12, 13-17

St
03.06.

Svätých Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
spomienka

Č1: 2 Tim 1, 1-3. 6-12
Ž: Ž 123, 1-2a. 2b-d
Ev: Mk 12, 18-27

Št
04.06.

NášhoPána JežišaKrista, najvyššiehoa večného kňaza
sviatok

Č1: Gn 22, 9-18
Ž: Ž 40, 7-8a. 8b-9. 10-11ab. 17
Ev: Mt 26, 36-42

Pi
05.06.

Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka
spomienka

Č1: 2 Tim 3, 10-17
Ž: Ž 119, 157 - 168
Ev: Mk 12, 35-37

So
06.06.

Svätého Norberta, biskupa
ľubovoľná spomienka

Č1: 2 Tim 4, 1-8
Ž: Ž 71, 8-9. 14-15b. 16-17. 22
Ev: Mk 12, 38-44

Ne
07.06. NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Č1: Ex 34, 4b-6. 8-9
Ž: Dan 3, 52. 53. 54. 55. 56
Č2: 2 Kor 13, 11-13
Ev: Jn 3, 16-18

Liturgický prehľad na 9. týždeň cez rok

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.


